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Inledning.

R3leografien eller lordbessrifningen lärer ost ati kanna Jorden
och hwad som sins på den. — En Bok, hwari bestrifwes, hurudan
Jorden ar och hwad som sins pä den, kallas Geografi eller
lordbeskrifning.

Jorden bestrifwes på tre sätt: antingen bestrifwer man hwad
stapnad jorden har, huru stor den är, om den står stilla eller rörS,
och mera sådant, då bestrifningen kallas Matematisk '•"•) Geografi,—
eller ock bestrifwer man hwaraf Jorden består och hwad som sins på
densamma, såsom land och watten, berg och dalar, wärter och djur,
och mera dylikt, då bestrifningen kallas Fysiss **) Geografi; eller
ock bestrifwer tttatt de Riken och Städer som mennistorna inrättat PåJorden, och den bestrifningen kallas Politisk *s*) Geografi.

Första Delen.
Matematisk i^c^\vafi.

öm Jordens ftapnad.

horden är rund nästan som ett klot, som en boll. Egentligen ar
ett klot lika mycket rundt öfwer allt och har således en fullkomligt jemn
t>ta. Jorden ar ett något ojemnt klot, som wi längre fram stola for*
klara, men ojemnheten är så obetydlig, att wi anda kalle jorden ett
klot. Vlåt wi falla jorden ett klot, tanka wi osi-hafsptan, fottt destjemna gräns.

*) Ordet Matematisk betyder mätande och räknande: Matematisk Geo-
grafi betyder derföre en bestrifning om Jorden, som maler och räknar ut,
huru stor jorden är, huru hon rörs, och huru längt det är till solen ochmånen, och andra sädana förhållanden.

'"') Ordet Fysisk betyder sådant som angår naturen: gyftst Geografi bety-
der derföre en bestrifning. som talar om Jordens naturliga beskaffenhet.

*^) Ordet Politisk betyder sådant, som angär riken och stader.
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För jordens ofantliga storlek stulle wt endast kunna öfwerståda et!
liten flack af densamma. Derföre fynes den ost platt. Men att jor-
den ar rund ådagalagges genom följande iakttagelser: a) af resor
kring jorden. Så hafwa för exempel de fom feglat bort åt en sida,
kommit igen ifrån den motsatta sidan, b) af aflägsna föremal,
hwilkas öfwerfta delar först warseblifwas. Cm, för exempel, feglanbe
Mött ett skepp etter kommit nära en fyrfcåf, få hafwa be i början,
eller få länge afstånbet war större, först blott sett toppen etter fpiren,
feban på närmare hall mesanseglct och stutetigett, då de fommo när*
Mare, fjelfwa steppet, etter berget, fom fyrbåken står på. Detta kom-
mer sig deraf, att wid det större afstandet stymmer jorden bort med
sin kullrighet den nedre delen af steppet; alldeles såsom om man sticker
en ttål uti en boll, och först wättber ben sidan hon sitter uti ifrån
sig, bå man ej fer nålett, och feban ftttåtmtgottt wrider bollen med nå-
len uppåt, få far man först fe knappen, få midten af nålen och slut-
ligen fjelfwa stället, der hon är instucken, c) af måttförraörfetscr.
Wid dessa wisar sig jordens skugga alltib rund. d) af solens tidi-
gare uppgång, ju längre man kommer mot öster.

Derföre gör man sig klot, font kallas Glober, och ritar derpä
figurer, när man will wisa huru Jorden är stapad, och huru det ät
land och fjö på henne.

Och när man ej har Klot eller Glober, så ritar man twå rin-
gar eller cirklar på papper: och på den ena ringen ritar man den ena
sidan af Jordklotet, och på den andra ritar matt anbra sidan, och
bessa fattas Globkartor *). — När man stär ett Hot fom ock kallas
spher, mibt i tu, få uppkommer beraf twanne halfklot eller hemi*
spherer. På hwardera af de nämnde cirklarne afritar man en af
jordens hemispherer.

När man met att Jorden är rund, få kan man också lätt be-
gripa huru det kommer fitt, att det är folf, fom på andra sidan om
jorden går med sina fötter rätt emot mara; de fatta likwistt ej bort
från jorbett, ty på alla sidor i grannstapet af jorden, dragés allt titt
densamma, få att icke något fan fatta bort frått den. i'iffom flugorna
wandra på åtta sidor pä ett klot, fom man hänger opp, så går der
folf på alla sidor på Jordens klot. Men om man lägger en liten
sten på klotet och wänder det, så hålls den icke der utan faller der-
ifrån. Men hwart faller den? — titt marken, och få faller attt titt
marken på alla sidor; få att det deri ar helt annorlunda med Jorden,
an med det lilla klotet.

*) Med Karta förstas en afritning af jorden; då denna afritning sier pä
ett papper är den mera ofullkomlig än då den ster på en glob. Werlds-
tar ta kallas en fåfean som föreställer hela jorden; Generalkarta cn
sådan, som föreståller en witz större del af jorden, t. ex. ett rike; Spe-
cialkarta en sådan, som föreställer en mindre del af jorden, t. ex. en
prowins eller en socken; Plan karta, kallas den, som framställer grund-
ritningen af en stad, en byggnad o. f. w. En samling af fiera samman-
hörande kartor, kallas las.
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Derföre ar land eller watten på alla sidor om Jorden, och på
alla ställen fer" man himmelen rätt öfwer sig, och jorfeett under sig, och
få hafwa de öfwer allt tyckt, som feglat omkring jorden, fastän be
warit på alla sidor om henne.

Då jorden är ett flöt gifwes det mibt uti bensamma en punkt,
hwarifran bet åt lika långt till hioarjc ställe på dest yta.
Den fattas medelpunkt på hwarje flöt, och på jorben Jordens me*
belpttnft. Tänker man fig ett streck etter en linea dragen från
medelpnnkten af ett klot till desi yta, så fattas den radie och på
jorden lordradle. Drager man en littea, som går genom ett

klots medelpunkt, så fallas den diameter och på jorden Jordens
diameter. En diameter är således tmänne radier, och en radie half-
wa diametern. Uti samma flöt äro alla rabier och alla diametrar lifa
långa, ty om någon wore fortare, få wore icke omkretsen lika jetttttt
böjd öfwerallt.

.©ut Jordens storlek.
Jorden är mycket stor. £)å man ar oppe i ett högt torn eller

på ett högt berg, och fer få långt omkring fom man nånsin fatt fe, och
fer stogar och berg på långt och afiägset håll, att de se helt små och
dunkla och blå ut , få att man fttapt ser dem; få ser man ändå bara
en liten del af Jorden icke en hundratufendedel en gång.

Jorden är få stor, att det wore omöjligt att gråfwa igenom hen-
ne. Sötott ifrån jordens medelpunkt titt dest yta (eder en jordradie)
är wid past 600 mil *); twärt igenom jorden (etter jordens dia-
meter) nära 1200 mil och rundt omkring ar hon mer än tre gånger
få mycket, eller 3750 Sw. mit. Då man töet huru lång en mil är,
få kan man lätt tättfa huru mycket 10 mil är, huru mycket 20 mil,
och huru ofantligt lång wäg flera hundrade mil äro.

Emedan Jorden är få ofantligt stor, gör det intet titt fafen, att
det sins berg och dalar på henne: hon är ändå rund. Om man tar
och strör några fanfcforn på ett flöt och sticker små gropar i det med
en nål, nog är klotet rundt för det: och just få är det meb Jorben
och hennes ftöxfta berg och balar.

Om jordens läge i Werlden.
Hela det stora Jordklotet stöder sig på ingenting: det fwafwar i

toma rymden, liksom en boll fwafwar i luften, när man har kastat
den. Den blåa rymden ar ett tomt rum utan attba.

*) @n mil år 18000 alnar lång. Således är en fjerdedels mil 4500 alnar
eller l 500 famnar, då man räfnar 3 alnar på en famn. — De mil, som
bär omtala*, äro Stoenffa mil. 2lnbra folkslag räkna wäl också mil, men
deras äro icke så langa. 3 Tysta mil äro lika fä länga som 2 Swenffa,
och mer ån 6 Engelska mil rymmas pä en Swenst. 'I Nystland räfnar
man med Werst, och 10 Werst äro lita med en Swenst mil i längd.
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Jorden är lnwistt icke ensam t denna oandliga Werldsrymden;
det sins ännu mänga anbra sådana stora Klot, fom swäfwa i det toma
rummet, just såsom Jorden, fastän de äro mycket långt borta ifrån
henne. (Solen, Månen och ntta (Stjernorna, font äro få många att
man icke fan räkna bem, be äro allesammans såbana ber stora flöt,
somliga ännu mycket större än Jorben.

Alla beéfa stora kloten fållar man Himlakroppar etter Werlds-
klot, och när matt med ett namn mitt nämna dem alla, .säger man
hela werlden.

(Stjernorna se små ut, för det att de äro få oändligen långt bor*
ta, att man icke fan begripa deras afstånd. — Somliga Stjernor, fom
wi se, äro närmare; andra Stjernor äter äro mycket längre bort. De,
som Ivsa klarast och se störst ut, äro närmast titt Jorden. De andra
beremot aro allt längre och längre bort, i den mån som de se små och
otydliga ut. Det är blott ett synwilla att be förekomma ost fåfottt wa-
ranbe på lika afstånb, och himlahwalfwet, som ett ihåligt hatfflot.

Solen och Manen fe större ut, för bet att de ej äro få långt
borta fom Stjärnorna.

Matt har genom uträkning fått weta huru långt det. är titt Må-
nett och Solen *), Månen är attbranärmast Jorben af åtta Werlds-
Mten; men berföre är icke Månen nära titt Jorben. Wi hafwa
nämnt huru långt bet war mibt igenom Jorben, och änbå är Månen
30 gånger få långt borta *"). >— Ont en fågel stutte flyga bit —få
stutte han knappt på ett helt år hinna fram, fastän han aldrig stutte
hwita på wagen, utan fiöge bortåt 100 mil om bagen. — Månen är
icke få stor fom Jorden. Ont Jorben siulle belas fönber i femtio be*
lar, få stutte en del beraf wara få stor som Månen.

Solen är mycket längre bort att Månen: hela fyra hundra gån-
ger längre bort; och när man toitt fäga huru många mil det är, få är
bet hela 14 millioner mil.- Solens afftånb är ofantligt: men sä är
ock Solen stor. Om man stutte lägga tittsammans i en klump tusen
få stora klot som Jorden och fen sätta tufett sådana ofantliga klumpar
tittsammans, få jTutte det ändå icke btifma få stort fom Solen är. Hon
är mer än 1,400,000 (en million fyrahunbra tufett) gånger större än
Jorden, och många Stjernor tära äfwen wara få stora som hon.

Werldskropparne äro af twå stag: sådatte fom lysa, och sådanesom ide lyfa, utan stutte wara mörka, om inga andra upplyste dem.
Solen och de siesta synliga stjernorna lysa fjelfwa, och haftoa berföre
en få stark och brinnande glans. Men jorden och månett, och några
stjernor fom fattas Planeter och Kometer äro mörka och fatta, och btif*wa Ijufa och warma endast igenom bet att Solen lyser på bem. När
(Solett icke lyser på Jorden, är hon mörf och fatt.

*) Sen metenstap, af hwilken man inhemtar huru långt det är emellan Jor-
den och de andra Söertbéfropparna, såsom ©ölen* och Manen, och hurustora de äro, med flera sädana saker, kallas Astronomi.

s") Afståndet emellan Månen ock Jorden är 35,000 mil.
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Jorden ar också en Planet, och fiera af de andra Planeterne haf-
wa Månar fåsont Jorden, ehuruwäl wi ej fe dem med blotta ögonen,
för det de äro långt borta, och icke aro få stora fom himlafropparne,
hwilfa wi fe "').

Planeterne, ehuru af sig fjelfwa mörfa, hafwa lifwäl, Upplyfte af
Solen, för ost famma tttfeenbe som stjernorne. Då man ser den klara
och stöna Morgon- etter Aftonstjernan, få ar det en Planet man åstå-
dar. Planeterne äro ej få långt borta fom de öfrige stjernorna med
eget ljus, hwilfa kallas Fixstjernor. Alla sixstjerttor tros wara So-
lar , och kring hwarje Sol hwälfwer sig ett wistt antal Planeter , fom
af den famnta hemta IM och wärnta.

(Solen och Firstjernorna stå flitta, ehuruwäl det fer ut fom de
stulle röras. Planeterne och Jorden och Månett och Kometerna stå icke
stilla, utan äro ständigt i rörelse. De löpa i ofantliga kretsar rundt
omkring Solen, och med Planeterna följa deras Månar, som under
detsamma löpa omkring dem i större och mindre cirklar.

Måtten är äfwen mörf, och behöfwer ungefär 29^ bygn, för att
en gång fullända sin bana omkring Jorben. Så fnart wi bå fe ho-
nom på ben sidan, fom (Solen lyfer på, få fer han afmen klar ut, och
då är det Fullmåne; men när den sidan är wand åt ofj, fom Solen
ej lyfer på, då är han helt mörf, få att han icke lyfer ätts, och bä
säger matt att Måttett är i Nedan , och när han står få, att wi fe
endast hälften af den upplysta siban, fä fer han hals ut, dä fattar man
det Halfmåne.

När Månen kommer mettan Solen och Jorden, få att den skym-
mer bort Solen för ost, få fager man att det är SolformÖrkelse ,

ehuruwäl (Solen aldrig blir mörf fjelf: och nar Mättett kommer få
bafoin Jorden, att Jorden styntmer bort Solen for Månen, sä att

*) Planeterne äro till antalet Elfwa. 25en, fom är närmast till Solen he-
ter Merkurius, bernäft är Venus, sä Jorden, Mars, Sefta,
luno,Ceres, Pallas, upiter, Saturnus och Uran tts, fom
år den yttersta af alla, så wida ttn hafwa ost dem bekanta. Inpiter är
ben största af dem, o* ät inemot 1400 gånger sä flor fom Jorden.

Äonteteme äro ganska många och stilja sig från de öfriga htmlakrop-
parne både till gestalt och omlopp; de bestå af ett ganska glest ämne ochhafma wanligen en ljus (trimma efter sig, font kallas Kometens fmané;
men man fer dem mycket fällan. Ett par fer man dock rätt ofta, nem-
ligen den ena hwarje 3^ år, och bett andra hwart 7:de år; dock äro be
sä ftttå att man ej fan" se dem utan god kikare. Man anser tometerne
wara planeter, som antingen ej ännu äro fullbildade, eller ock redan äro
i ett tillstånd af upplösning.

En det af Planeterne hafwa Månar. Jorden har en, Inpiter har 4,
Saturnus 7, och hos Uranns har man redan upptäckt 7 stycken. Ju län*
grc de äro borta ifrån Solen, befio flera Månar har Gnd fatt dit, för
att lysa pa dem. Derföre finnes också en stor ring omkring Planeten
Saturiuls, att han siulle få fä mycket mera ljuS, efter han är fä längt
borta ifrån Solen. Och berföre måste man tro, att det sins lefwandewarelser på åtta de anbra Planeterne, äfwensom på Jorden.
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Jordens stugga faller pä Måttett, bå blir Månen utan ljus, och bä
fattas bet Månformörkelse " ).

Om Jordens rörelse.
Jorben stör icke stilla ber hon ar. Liksom nar man fastar en bott

meb stor fart i luften, få far Jordens stora ofantliga flöt fram i bet
tomma rummet.

Men bet är få konstigt inrättabt, att Jorben ej löper rätt fram;
utan löper runbt omkring Solen. När man kastar en bott få långt
fram fom man orkar, få får man fe, huru ben fmåmttgom fatter titt
Jorben, fom.är större än bollen. Just få böjer jorben sig ock fmå-
ningom till Solen, som är få ofantligt mycket större än Jorben, men
Jorben har få flarf fart att hon ej faller titt Solen, utan far allt för-
bi ben, och löper berföre runbt omfring benfamma. Jorben hinner ett
stag runbt omkring Solen på trehunbrabe fextiofem bågar och nära fer
timmar, ehuruwäl Jorben är få långt borta ifrån Solen, fom wi för*
ut hafwa bestrifwit, och fastän hon således har en få obegripligt lång
wäg att fara, innan hon hinner staget fullt. Så lång tid fom Jor-
den far ett stag suKt. kring Solen, kallar man ett Är: berföre är bet
365 bågar och nära 6 timmar på ett år; och meban Jorben hinner
ett stag fring Solen, går Månen fiera stag fring Jorben; man fållar
bett tiben fom Månen behöfwer för att göra sitt stag futtt fring Jor-
ben, en Månad.

Ja, Jorden har få starf fart under sitt lopp fring Solen, att in-
gen fågel fan flyga få fort icke ett gång ett fula fom man stjuter fan
fara få fort: ty på en liten stund far hon flera tusen mil, hon far
mer än 10,000 (tiotusen) mil på ett timma **), och fåledes 10,000 gått*
ger fortare än en häst trafmar.
*) Den som tydligare witt meta huru detta går till, kan ställa ett brinnande

Isuö på bordet, i ett mörkt rum, och föreställa sig att det år Solen, ochsedan taga ett litet klot eller en boll t handen och ställa sig på golfwet
få, att man är något långt ifrån ljuset. Sedan hålles bollen, sä långt
armen räcker, midt framför anfigtet och man låtfar att bollen år Månen
och att man ser ifrån Jorden på' honom. Wrider man sig sedermera om-
frtng få att bollen går ett stag omkring, så får man se någonting, som
liknar det jag bestrifwit om Manen: ty når bollen kommer på ben sidan
fom ljuset är, få ser man blott den mörka siban af honom, likasom af
Månen, när det är nedan; träffar bollen komma midt för ljufet, så
fiymmer han bort det , likasom Manen wid en Solförmörkelse skymmer
bort Solen: når bollen kommer på sidan om ost, få ser man honom en-
dast tttl hälften ljus, liksom när det år halfmåne; och når han kommer
än längre fram, få fer man hela den upplysta sidan, fåsont wid fullmå-ne. Händer det så att han kommer i wår stugga, få blir bollen mört/
få länge han går igenom skuggan, alldeles som Månen blir mörk af
Jordens skugga, när det är månformörkelse. Men för man honom så
högt, att han går ofwanfor wär skugga, så blir han icke förmörkad den
gången: och så händer det oftast med Månen, fä att förmörkelser in-
träffa endast ett par gånger om året.

**) Jordens fart är så stor/ att hon hinner öfwer twå hela mtl pä en fe*
{und, eller under det pendeln på ett manligt toäggur flår ett stag.
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Deraf att jorden få röres fring om Solen fontma årstiderna el-
ler Winter, Wår, Sommar och Höst. När jorden har ena andan Iu«
tad mot solett, är der warmt och fommar, och wib anbra änban kallt
och tomter: och när jorben fommer på anbra siban om fölen, få lutar
andra ändan mot solen, och då är det sommar, och der som förut war
fommar är då minter *), och få uppkommer Sommar och Winter och
Höst och Wår på alla ställen på jorden: tp när sommaren är slut och
det ftatt bli winter, så är det Höst, och när witttern byts om titt som-
mar, så är det Wår. Och igenom denna rörelse händer itu, att när
man har winter wid ena ändan af jorden, så har matt sommar wib
ben anbra. Men om ett ställe alltid hade sommar, så stulle det åtttib
wara winter på de andra ställena, och då stulle ingen mennnista och
inga djur kunna bo, och leswa der; träd och gräs eller anbra wäxter
stulle icke ber funna wara. Men nu bå årétiberna byta om, så funna
wäxter och träd och bjur och metttttstor sinnas nästan på alla fiätten pä
jorben.

Man tycker att solen går opp om morgonen och ner om aftonen,
men det är lifwäl ide solen som gar, utan det är jorden som mrider
sig omkring. Huru stulle den stora solen på en enda dag kunna löpa
en så lång wäg omkring jorden, när jorden, som är så liten emot hen-
tte, behöfwer ett helt år féx att hinna omkring solen; såsom wi re*
dan hafwa bestrifwit. NWt synes bet för ost fom solen ginge; men
om man far ut att åfa eller fegla, och fer omfring sig på lanb och
hus och trab, få fer bet ut som tanbeit stutte röras och gå bakom
hwarandra, allt efter som man far fram; bch lifwäl flår lanbet stilla,
och wagnen eller staben etter båten far framåt, Så går det äfwen titt
med jorden och fölen. Wi tycka att det är solen och hela himlahwalf*
wet fom rörs och alt jorden står stilla, för det att wi bo på jorden
och följa henne hwart hon tar magen, och fe icke huru hon wänber
sig. — Ibland när man kastar en boll, få rullar han äfwen omkring,
under det han far fram i luften, just som då man kastar en triSfa på
jorden eller långö utåt gotfmet. Den rörs då på en gång på twå
sätt: först far den framåt, och fen, under det den far framåt, rullar

*) ©en som milt se huru detta går till, kan taga en boll, och tråda midt-
igenom ben en ståltråd, till exempel en strumpsiicka. Sedan ställes ljuset
pä bordet, och bollen hålles ett stycke ifrån och alltid lita högt meb Iju-
set: men den bör så hallas, att stickan icke står rät opp och ner, utan
lutar med ena ändan mot bordet, ungefår sä mycket som timwisaren på
klockan lutar på sned, når den rotfar elfwa. Man ser då att ljuset lyfer
på ena ändan af bollen, men icke på ben andra. Föres sedan bollen om-
kring ljuset, och stickan alltid hålles på samma sätt, så att den aldrig
kommer att luta annorlunda än den i början lutade, utan alltid pekar
ät famma häll, t. ex. åt en wist punkt i taket, så får man se, när bol-
len fommer på andra sidan om ljuset, att ben är upplyft mtt> andra än-
ban, eller der som förut mar mörkt, och att det nu är mörkt d<r, som
förut war ljust — och fa widare. Maja rörs Jorden omkring Solen,
och få blir det sommar och winter an på den ena än på den ändra än-
dan af Jorden.
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bett tittita omkring, fom bet stutte wara ett axel igenom- bettfamttta,
fåfont när ett hjul wänber sig omfrittg sin axel. Då matt nu förstår
huru bet går titt meb botten när ben få wänber sig omfring, itnber bet
att ben far framåt i luften , så fan man äfwen förstå, huru bet går
titt meb jorben. Jorben rör sig just fåfom botten på twå sätt: hon
far framåt, få att hon på ett åt hinner omfring foten, och unber bet
hon far framåt, få rullar hon omfring, liffom omfring en axel. Hon
har berföre ett bubbel röretfe få toäl fom hjulet på »agnen, när man
åker, hwilfet båbe går ifring och framåt. Det är jemnt på tjugofyra
timmar eller ett bygn, hwilfet ar betfamma fom en bag och en natt,
fom jorben wänber sig ett siag omfring. <— Deraf, att jorben wänber
sig, fontmer dag och natt. Ty när jorden wrider sig pä det fättet
omkring, få lyfer foten än på den ena sidan än på den andra sidan af
henne: och den sidan, fom fölen lyfer på, har dag, medan det, på den
sidan, fom är wänd ifrån fölen, är mörkt och natt: och då fer det utsom (Solett stulle gå opp och ner, allt efter som Jorden wänber sig
öster ut emot ©oten: och derföre är det alltid dag och natt inom 24
timmar. Om dagen är lång, fåfom midt om fommarett, så är ttattett
i dest ftätte kort; och ont natten ar lång, fåfom om Jul, så är dagen
få mycket kortare.

<Om Jordens axel, poler och wäderstreck.
Wi haswa nyst wisat huru jorden alltid ' rör sig på samma fatt.

Derwid förestätter man sig en linea twärt igenom jorden, kring
hwilken , under den dagliga rörelsen de öfriga delarne fwän-
ga eller wända stg, hwilfet man fattar Jordens axel. När man
derföre fager att jorden wänder sig kring sin axel, bör man icke tro att
jorden har aret fom binlet, utan efter jorden wänder ftg liksom botten
ibland gör, är det liffom ben hade en axel att wända sig kring.

Ändarna på lorbens aret, etter de stätten på jordytan, ber littien,som jag beffriswit och fallat lorbens axel, skjuter ut, tattaé Jordens
Poler. Man sinner bå lätt att Polerna äro twå: Norra Polen
och Södra Polen. På lordtartan ser det ut, som de woro fyra,
för det Jorden der är afritab på twå sibor. Norra Polett, eller
bet flätte på Jorben som fallas få, wisar rät opp emot Nordstjernan,
så att den som met hwar den är på himmeln, wet ock huru långt som
ungefär är ifrån Polen på Jorden; ty om man funde resa så långt,
att Nordstjernan fynteö midt öfwer hufmudet, få wore man just wid
Polen på Jorben. — 2)en sobra Polen är midt emot den norra, nem-
ligen på anbra siban af Jorben.

Angeläget är ock att weta hwad Norr och Söder och öster ochWester är. Solen går opp i Sster och går ned i Wester , och när
det är middag på bagen, så är hon för ost rät i Söder, och om man
då wänder ryggen titt hetttte och ser dit, som ens stugga wisar, så fer
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man rät åt Norr *). — Om man änmt bertitt wet, att Sydwest
ligger midt imettan föder och wester, Nordwest midt cmettan wester
och norr, Nordost midt imettan norr och öster, och Sydost midtimcl-
lan söder och öster; få k nner man alla de förnämsta Wäderstrecken:
— och då tan man lägga sina kartor få att norr
på kartan ligger emot norr i werldcn, ty På kar- 1
tan står det alltid strifwit hwartut norr är, eller >^j>
ock åt der en figur fom fer ut ungefär såsom den,
hwilken sinnes tecknad här brebewib. Den famma
wifar då alltid meb den långa fpetfen hwart Norr
på kartan är. Och nät man lägger sina kartor få,
att norr på den swarar emot norr på Jorbett, få
får man fe lanben på kartan i samma läge till
hwaranbra, fom be ligga på Jorben, gch bå kan
man bättre begripa, huru lanb och sjö och mera'så-
dant ligger titt hmartannat pä Jorden.

Om de cirklar man dragit igenom Jordklotet.
Nu hafwa wi bestrifwit hwab stapnab Jorben har, huru stor hon

är, huru hon är belägen i werlben, huru bon rör sig: och att bet upp-
kommer Sommar och Winter, Dag och Natt beraf att hon röres på
tmenne fått. Wi måste nu också förklara be cirklar matt bragit twärs
och långö öfwer jorbgloben etter jorbfartan.

En Cirkel är en kretsformig Itnea, som är öfwer allt lika
mycket böjd, så att omkretsen är öfwer attt lifa långt från medel-
punkten liksom på ett klot; men den är icke ett rund froop fom flotet,
utan fan endast tänkas inuestuta en siat yta. Derföre funna ett cir-
kels radier och diameter, som benämnas efter samma grund som wi
sagt om klotets, icke dragas åt alla håll utan långs åt en fullkomligett
platt yta, som fallas cirfelyta. När man står ett klot tmärtigenom i
tmenne delar, få blifwer ben yta, hwarmed de tänfaö marit hopfogade
en cirfelyta. Sitta de cirklar, som siäras genom medelpunkten af sam-
ma klot blifwa lifa stora och ftörre (Storcirklar fattade) än de som
icke skäras gettottt medelpunkten och således icke klyswa klotet jemttt midt

*) Tag ett ark papper och rita derpa med twå raka streck ett råt kors, sa
att strecken gå rät öfwer hwarandra ocb icke snedt. När nu klockan Mr
tolf på dagen och Solen skiner, sä lägg papperet pä ett bord i solskenet,
och sätt sedan en läng näl i punkten, der strecken gå öfwer hwarandra;
men laga sä, att nålen är rak och stär rätt opv, fä' att den icke lutar åt
någondera sidan. Man ser dä att en skugga faller af nålen på papperet:
wnb derföre papperet sä att skuggan faller utät ett af strecken, sa wisar
det strecket ät Norr med den ändan, och med den andra ändan åt Söder.
Det andra ftrecfet åter wisar rått i öster och Wester pä det sättet att
när man ser norrut, sä har man Öster fifl höger och Wester titt wenster—-
och om man nu ger wäl akt pa huru strecken, mtfa , och kommer ihäg det
wäl, fä wet man hwatut Söder och Norr, Öster och Wester är.
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i tu (Småcirklar). Ju längre dessa stäras från medelpunkten, ju
mindre blifwa de.

Hwarje cirkel afbelas i 360 lika stora delar, fom fattas grader;
en grad är fåledes Z^del af en cirfel. Som nu åtta cirklar icke äro
lika stora, få blifwa ock graderne olika flora, större på ett större cirfel,
attt fntärre och fntärre efter fom cirkeln är tninbre. Hwarje grad de-
las uti 60 lika delar, fom fattas minuter, och minuterne åter äfwcit i
60 lika delar, fom fattas seknnder. Allt efter fom graderna äro
fmärre, blifwa ock minuter och unber fmärre *), Alla be cirklar wi
nebanföre komma att bestrifwa äro belabe uti 360 graber.

Den storcirkel, fom går mibt öfwer jordklotet, från öster tttt we-
ster, pä lifa afstånd från båda polerna, fallas Equator. Men wi
måste nu härwib och allt jemnt i det följattbe ihågfomma, att ingen af
de cirfiar elltr streck, fom wi fe på globen eller fartan finnas på jor-
den, utan man har endast på dem tecknat fådatte för att riktigt kunna
afdela den och bestämma läget sör haf, land, berg och stöder med mera,
fom sinnes på fjelfwa jorden.

Sedan wi nu förklarat hwad fom menaS meb Poler och Equator
funna wi anmärka ett undantag i jordklotets rundning, nemligen att
det är mer upphöjd! under Equatorn och liffom litet hoptryckt etter af-
plattadt wid Polerne. Da wib jorbens rörelfe omkring best arel
(rotation) åtta best betar i grannstapet af Equatorn röra sig meb wiba
större hastighet är be som ligga wid polerne, så förmodade man enligt
allmänna naturlagar'"") att jorden ej war något fullkomligt klot,
utan upphojdt under Equatorn och flatare mot Polerne. Skitt*
naden är lifwäl icke ftörre än att jord-diametern wid Equatorn är 3^
mil längre än wid Polerne och fåledes en jorbrabie wid polerne icke
fullt 2 mil kortare än wib Equatorn, fom föga betyder, da wi minnas,
att hela jordens diameter war omkring 1200 mil och en jordradie nära
600 mil.

') Wanligen betecknar man en Grad genom, Minut med' och Sekund med".
*') Hwarje kropp, som hwilar på en annan trycker lodrätt på denna sednare:

lropparnes tyngd, fan derföre ocksä betraktas säsom ett fträftoande hos
dessa mot lordens medelpunkt. ©enna kraft kallas derföre tyngd-
kraften eller ccntripetal.kraften. Till folie af en annan kraft
(eentrifugal-traften) sträswa alla troppar, som röra sig omfring
ett gemensamt centrum (medelpunkt), att oflägäna sig ifrän densamma',
och det så mycket starkare, ju längre de äro ifrän medelpunkten och ju
hastigare således rörelfen är. Under jordens rotation bestrifwa alla destpunkter cirklar, hwilfas medelpunkt befinner sig pä jordens arel. Centri-
fugalkraften måste således »verka starkast under' equatorn, hwarest afständet
ifrån medelpunkten och i följd deraf hastigheten år störst, hwaremot den
under Polerne är =0, emedan afständet frän medelpunkten der år =0;
deremot måste eentripetalkraftens werksamhet unber equatorn wara minst,
emedan der dåda krafterna werka direete emot hwarandra. Antager
man nu, hn>arti(l flera skäl tyckas berättiga ost, att jorden ifrän början
warit en flytande eller ätminstone mindre fast massa än den nu är: sähafwa dessa tmenne förenade och motsatta krafter gifwit jorden dest form.
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Huru fan man wäl weta, om matt är på det ställe på Jorden,
ber Equatorn går fram, ty tinier och streck finnas ber icke? Iv: bå
man fotnmer få långt söderut på lanbet etter stött, att man fer Norb-
ftjernan just wib Horisonten *), etter nere wib ytan af Jorbett, utan
att ben lifwäl går ner: bå ser man på samma sätt be stjernor, fom
fmara emot sobra polen, och bå wet man, att man är mibt på jorbeu
och lika långt ifrån bägge polerna, och bå fager matt, att man är un-
ber Equatorn etter mib Equatorn: och bå sjömän tala ont att be ma-
rit ber, fäga be, att be passerat linien, för bet att Equatorn också fal-
la<3 Dagiemningsltniett.

©en Storcirfel, fom är lorbens omloppsbana fattas (gcliptica.
Denna fom har en bestämd lutning emot Equatorn af mib past 23^ °,

stär benna febnare på tmenne motsatta stätten i tu, så att best ena hälft
ligger norr och dest andra hälft föber om Equatorn. De tmenne puttf-
tertta i hmilfa Ecliptican och Equatorn stära hmaranbra fattas dag-
jcmttingöptittkter (cequinoctier). Eclipticans aflagsnaste punkter från
Equatorn (23^°) fallas solständspunkter (solstitier).

När man ser på globett etter jorbfartan, fer man många smä-
cirklar, som ga på jcntnt afständ , lOf (15 geografiska) mil **}
emellan hwardera, (htt)ilfet man kallar paratlelt), frän Equatorn och
sont emot polerne blifwa allt mindre och mindre. Dessa kallas
Parallelkretsar. Af dessa måjle wi särskilt gifwa akt på Wättd-
kretsarne och Polar-kretsarne. — Wänbkretsarne som man ock kal-
lar Tropiker äro twettne parallelkretsar, som ligga pä hwar
fitt sida om (Bquatoxn och pä lika afständ frän densamma.
Förklaringen ofmer deras benämning är följande: Solen gar om fom*
maren mycket högre på himmelen än om mitttern; få att hon om fom*
maren kommer, när det är middag ***)•■, mycket högt opp, hwaremot
hon om Jul knappt hinner öfmer stogétopparne. När man är på
Jorden på det ställe, fom Solen är midt öfmer, när hon för ost är
högst på himmelen, och hwilket händer mibsommarstiben, få är man
just mit) norra Wänbfretsen, hwilken fattas Kräftans Wändkrets,
för det att Solen, sedan den hunnit dit, icke. går längre mot norr,
utan mänder fmånittgom om tillbaka mot föber, och tycks gå baklänges
liffom kräftan, få att hon åter för ost med hmar dag fynes lägre och
lägre. När man åter är på bet ställe föder om Equatorn, der Solen
ar rät öfwer hufwudet då hon är längst föber ut, hwilfet hän-
der då hon för ost är lägst om middagen, få är man mib fodra mänb*
fretfen, hwilken tattaö Stenbockens Wändkrets, för bet att Solen
då börjar åter att meb hmarje dag fomma högre liffom Stenbockett

*) Horisont etter Synkrets kallas ben fretfen rundt omkring, der him-meten och landet tyckas raka hwarandra. Zenith taitaå det ställe på
himlarymden, fom synes wara midt öfwer wärt huiwud; Na dir den
motsatta punkten på himlahwalfwet, som är mibt under wåra fötter.

**) En Swenst mil är — 1 «-4 geografiska.
«^) Nar jag hår talar om att Solen är högre och lägre på himmelen, få är

meningen endast huru hon är om middagen hwar dag.
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klättrar uppför bergen. De fattas Wandfretsar, for det, att Solen,
nar hon kommer öfwer dem, tycks wända om och draga sig tittbafa;
fastän det egetttetigett kommer beraf att Jorden får olika ställning emot
Solen.

Efter Solen icke nånsin fotttnter midt öfwer hufwudet på ost, der
wi bo, få bo wi ej wid någondera Wändkretfen, utan längre i norr
på Jorden än norra Wänbkretfen är.

När Solen är öfwer Kräftans Wänbkrets hafwa wi Midsom-
mar. När hon åter sankt sig få långt mot söder, att hott kommer
mibt öfmer Equatorn, få är det för ost Höst, och då är dag och natt
lika långa öfwer hela Jorden, få att dagen är tolf timmar och nattett
tolf timmar och berföre fattas Eqnatorn ©agjetmtingéltttte. När So-
lett är öfmer Stenbockens Wändkrets, då är det midt uti wår winter,
etter Jul t>å) Nyårétibett, och då Solen åter, unber bet hon ånyo män*
der sig emot norr, kommer titt Equatorn, så blir det Wårbagjemning.

Man fan nu häraf lätt förstå att Solen hwart år är en gång
mit) norra Wändkretsen, och en gång wib bett södra; men twå gånger
går öswer Equatorn, nemligen en gång om hösten och ett gång om tvä-
ren; och att Solen allbrig fommer rät öfmer något ställe på Jorden,
sont är utotn Wändkretsartte, ty just wib dem wänder hott tiflbafa.

Icke långt ifrån Polerna äro twenne andra fretfar. fom kallas
Polcirklar. De äro lika långt ifrån Polerna, som Wänbfretfarne
från Equatorn. En är wid hwardera Polen : och derföre kallas den
ena Norra Polcirkeltt, och den andra Södra Polcirkeln.

Men huru kan man då weta när man på Jorden ar på de stäl-
lett, som fwara emot Polcirflarna på Globen och Kartan? Wi stola
förklara det. — Dag och natt byta om på Jorden inom 24 timmar;
men ju längre man fommer frått Dagiemningétinien eller Equatorn,
desto längre blir dagen om fotnntarett och i samma mån kortare om
wintern. När Sotett om middagen är högst, få är dagen längst och
natten kortast; och när solen är lägst, få är dagen kortast och nattett
längst; men tillsammans gör dag och natt ändå alltib jemnt 24 tim-
mar. När man kommer nära mot den trakten på Jorden, fom fwa-
rar mot Polcirflarna, få är Solen om sommaren endast en liten stund
nere, och om wintren endast er liten stund oppe: och när man kommer
på det stallet, fom Polcirkeltt just går öfwer, då får matt se en un-
derlig syn. Solen går då icke ner om Mibsommarénatten, utan rör
endast mib stogen eller horisonten, och går straxt småningom opp igen:
och mibt om mintern kommer hon icke opp bå bet stall mara bag; ochnär så hänber, bå met man att man är ber Polcirfeln går fram.

Kommer matt febatt ämttt närmare mot Polerna, få gar (Solett
icke ner på lång tib om sommaren och icke opp På lifa lång tib om
wintern: och wib fjelfwa Polerna är Solen oppe ett hälft år och nere
bett andra hälften af året. Der är på ett helt år icke mer än en lång
dag och en lång natt.

Wändfretsarne och Polcirflarna fördela jorben i wiéfa delar, som
tttatt fållar Luftstreck etter Zoner. Man bör weta, att det är war-
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mast wtt> Equatorn, emedan Solen håtter sig mest dcröfwer, och fattas!
wid Polerna. Derföre kallas de delar af Jorden wid Polerna, font
Polcirklarne innesluta, de Kalla Luftstrecken: ntett den del af jor*
den, fom ligger tttettan båda Wändkretfarne, och fom går omkring jor-
den fom ett bälte, fattas det Heta Luftstrecket: och emettatt Wänd-
fretfarne och Polcirflartte ligga t>e fåkallade tempererade Luftstrec-
ken. Det finö fåledes på Jorden twå fatta luftstreck, ett hett, och
tn>å tempererade.

Nu komma wi titt ett annat stag af cirffar, fom betecknas med de
linier, fom äro dragne twärs öftoer Equatorn och åtta paratte(=cirf!ar.
De äro åtta Sorcirfiar dragne i norr och föber igenom båda polerne
och fattas midbagscirklar etter meridianer af latinska ordet meridieg,
font betyder middag, emedan åtta orter uttder famma meridian hafwa
middag mib famma tit», För att bestämma graderne för Parattetfret-
farne hade mi en giftoett utgåttg^cirfet uti Equatorn, men icke få för
Meridianerne. £>et måste bero af öfmerensfommeife , att någon mcrt*
dian antages fom den förfin och från den bestämmas de öfrigas läge
i öster och wester (wanligen beräknar man den första från en ö,' fom
fattas Ferro).

Genont Parallel-kretsarne bestämmer man ett orts läge i norr
eller söder från Equatorn, hwilket fattas dest bredd (latitud) etter
polhöjd. Nu kan ett orts läge antingen wara norr om Gqua*
torn, da den fageé wara belägen under nordlig bredd etter söder
om Equatorn, då den har sydlig bredd. Dm jag nu t. er- wet
att Lund ligger under 55° bredd norr om Equatorn (hwilfet fallas
nordlig bredd), fa wet jag ock att benua stad ligger 55 gånger 10|-
mil eller 572 mil frått Dagjetttningélinien (Equatorn) , och 35 gånger
lO} mil eller 364 mil ifrån Nordpolen. Från Equatorn titt hwardera
polen är en fjerbebet af en cirfel, fåledes då cirfetn har 360 graber,
har ingen ort högre latitubögrab än 90°, fottt är | af 360. Nittionde
graden fammanfatter med Polerne.

På samma fatt bestämma Meridianerne en orts läge i öster
och wester ifrån ben såsom sörsta antagna meridianen, hwilket
fattas dest längd eller longitud. Härwid böra toi lifwäl än ytterti*
gare giftoa aft uppå, att då ParaUel=cirflarne alltid bibehålla famma
afftånb frått hwarandra 10! mil, men emot polerne blifma attt fmärre
och fmärre, fa äro Meribianerne, fåfom Storcirflar, alla lifa stora,
men närttta sig hwarandra attt mer och nter, titte be slutligen samman-
flyta wid polerne, ehuru afständet emellan hwarje grad är wid Equa*
torn 10 <Sto. mil.

Latituderna etter Bredd-graderna räknas på Meridianerna;
Longituberna etter Längd-graderna på Parattet-cirffarne.

Allt hmad wi nu hittills talat om, hör till det slags bestrifniitg
om Jorden fom fattad Matematisk Geografi. Man finner fåledes
att den Matematista Geografien handlar om Jordens stapnad, storlek,
läge i meribett, rörelse och cirfiar. Wi komma ttu titt den delen af
Jordens bestrifning fom fattad Fysisk Geografi.
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Andra Delett.
FyM Geografi.

Om det som är inuti Jorden.
För att funna fomma midt i Jorden borte man fomma hela 600

(sexhundra) mil ner i densamma; man har lifwäl icke kunnat fomma
mer ätt några tusende alnar på bjupet; sedan matt har kommit ett
stycke ner, få hindras man af matten att fomma bjupare.

På Jorden finnas dock åtskilliga djupa hål, fom icke hafwa wat-
tett uti stg, och sådana hål tattaé ©råttor etter Hålor. De siesta
finnas i berg, och tyckas hafwa blifwit stapade tittita med Jorden.
Menttistor, hafwa låtit hissa sig ner i ntånga sådana hålor och haft
ljus med sig, och feban de forarait ett långt stycke ner, få hafwa de
iblattd sett i de mörka hålorna hwita figurer af en stags hwit sten,
fom med matten fmåningom droppat ifrån hwalfwen, och fom derige*
nom fått raånga besynnerliga stapnaber, -för öfrigt jord, stenar och
matten.

Mennistorna hafwa wäl också på många ställen sprängt djupa hål
i berg, när de brutit opp malm till jertt eller foppar etter silfwer, etter
ock wiöfa stags stenar, fåfom titt exempel marmor. Sådana hal, fom
ibland äro flera hundrade eller tusende alnar djupa och bestå af många
gångar och wåningar inuti berget, fattar matt Grufwor.

Wi weta fålefoeé icke med wisthet huru det är bessaffadt djupt in
uti Jorden, etter hwaraf den der är sammansatt: och man fan icke
weta det, när man ej kommit djupare in i densamma än som nu är
bestrtfmet, få att matt kunnat få fe hwad der är. Så långt matt fora-
mit ner, har man blott funnit stenar, jorb och watten. Dertoib har
likwal det anmärkningswärda wifat sig, att warraett beständigt tilltagit
ju djupare man foramit ned, få att man trott sig kunna antaga att
jorden på större djup än bet, titt hwilket menttistor någonsin funna font*
ma ar glödhet, så att sjetfwa jernet stulle smälta.

öm det, som är närmast omkring Jorden.
Luften omgifwer Jorden på alla sidor. Matt fer wäl icke luften,

tp man fer igenom den, lifafottt igenom ett klart glas' eller mycket klart
watten, men man känner att den håller emot om matt står med hatt<
dett etter raeb ett fjäder mycket hastigt, och när det blåser katts luftenalltför tydligt. Man får då ibland fe huru stark luften är. När mä*
dret eKer luften trycker på qwarnwingarna, få drifwas de med mycken
styrka omfring. — Ibland blåser stora träd och hus och stepp omfutt:
och ändå är luften så sin att man ej fer den, och så tunn att man ej
känner den, ont man står eller sitter ftitta, när det icke blåfer.

Utan luften stutte inga raennistor och inga djur kunna lefma; ty
wi andas luften, och utan att andas stutte wi fnart dö. Ingen eld
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stulle funna brinna om luften wore borta; ty endast man fan stänga
wäl omfring, få att elden ej får frist luft, få slocknar den fnart. Inga
träd eller blommor eller gräs stulle funna wäxa, ty om raatt fätter
dem i ett sa tittflutet rum, att luften ej får fritt fomma åt dem, få
wisttta de bort.

Likasom sistartta lefwa i wattnet, få lefwa mennistor och djur och
fåglar i luften.

Luften blir allt tunnare och tunnare, när man fommer högre opp
ifrån Jorden. På de högsta bergen katt man knapt andas mer, fett
blir den ännu tunnare, och fen sins ingen luft mer, utan der ofmanför
är blott ett tomt rum ; och luften följer med Jorden under det hon
far fram i det toraraa rummet. Twärtom blir luften tjockare allt ef-
ter fom man fommer djupare ner, och i de bjupa hålorna är ben få
tjock, att matt knapt katt andas ben. Den är lagom endast på jord-
ytatt, der menntfforna och djuren stola andas och lefwa.

När man fommer högt opp i luftett, få är det mycket kallare å'n
bär nere på Jorden. Derföre får man fe, att det midt om hetaste
fommaren ännu ligger fnö och iS ofwanpå de högsta bergen. När man
nere på låglandet har få warmt, att ntan plågas deraf, få är det På
fådana berg få tattt, att tttatt fan frysa ihjäl.

Ont man tar ett sten och lägger i watten, få får man fe att den
fjunfer titt botten i största hast. Ju tyngre den är, desio hastigare far
den ner; men om matt tar ett stycke träd och lägger i wattnet, få far
bet icke titt bottnen, och om matt trycker bet ner i wattnet, få fotnmer
bet straxt opp igen och flyter. Tar raatt en kork och fätter bit, få fly*
ter ben nästan alldeles ofwanpå. Detta kommer deraf, att sten är tyn-
gre än matten, och berföre sjunker den; men trä ar lättare än mattett,
och derföre flyter det opp; korken är ännu lättare och derföre flyter den
ännu bättre. Stenar finnas äfwen, fora äro få lätta att de flyta, få-
fom titt exempel Pimssten. Det stora trädet flyter lika wäl fora det
lilla, och den lilla sten fjunfer likawäl som den stora.

Nöfen stiger oppåt i luften, och de stora molnen fara få lätt i
luftett, berföre att be äro lättare än luften, som bär bem. Allt, som
är tungt, faller straxt ner titt jorben: lifafom stenar fatta neb i watt*
net, få falla mycket lättare saker ned i luftett, för det att luften fjelf
är mycket sin och lätt. Mett liksom trä flyter i watten för det, att
det ät lättare än det wattnet, fom bär det; fä flyter röken och molnett
i luften för det, att de äro lättare ätt den.

Molnen synas wara gansta tunga, mett de aro icke annat ätt
tunna och sitta wattettångor, sont flyta oppe i luften. Man fer det
helt tydligt då man kommer opp på höga berg, der man kommer in i
molnen, ty man sinner dä att molnen äro endast en tunn dimma: men
då det regnar blifwa molnen titt fmå droppar, fom straxt falla ned
titt jorden, nar de blifwa få tunga , att luften ej kan bära bem mer.
©eöfa wattettångor haftoa åtta uppstigit från jorden. Wärmett harisynnerhet den egenskapen att upplösa watten uti ångor fåfom man fer
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traraan, fom är bara wattettångor, stiga opp af kokande watten, men
håller man ett lock öswer wattnet famlas dessa ångor på locket iwat-
tenbroppar och på famma sätt flyta wattenångorna tiflfammatt titt regn-
droppar.^ Ju flera wattettångor, som finnas upplöste i luften, desto
fuktigare sageö den wara. Som wärmen år störst under Equatorn och af*
tager emot Polerne, få är ock den mesta fuktigheten i luften under Equatorn
och aftager allt mer och mer ju närmare man kommer emot Polerne;
hwarföre det wanligen regnar dubbelt mer i be heta än tatta länder-
ne. — Molnen kunna icke komma farbeleö högt opp i luften, ty luf-
ten är få lätt ber oppe, att ben ej fan bara bem högre. Derföre fer
man molnen nedanför sig, bå man är oppe på mycket höga berg, så
att då be komma nära titt berget, stymttta de bort landet etter mar-
ken fora är ttedanföre, få att raatt ej kan fe den.

När luften står alldeles stilla, så säger raatt att det är lugnt;
raen när luften strömmar eller lifsom rinner ifrån det ena stället till
det anbra, få fattar man bet SSäfeer, SSStub, och säger att det blå*
ser. Ibland rinner luften få hastigt, att wädret dånar och bryter om-
full träd och hus, och ftjetper omkull stora fartyg, och då kallar man
nädret för Storm, en stark Storm, en Drkatt.

Jag nämnde nyst, huru Regn kommer af molnen; men ont regn*
dropparne frysa tillsammans i luften , raedatt de ännu äro helt små , så
komma de ner såsom små hwita fjun, och då fattar man det Snö, och
säger att det snöar. Men ont dropparne, fom fvyfa i luften äro
ftora, etter om många frysa tittfammanö innan de hinna ner till Jor-
den, så blir beraf Hagel.

När Solen lyfer på molnen, då den stall gå opp ont morgonen,
så får man se Morgonroduad, och då Solen lyfer på molnen när
den går ner, få får matt deri fe Aftourrduad; och när den på ett
wisit sätt lyser på wattendropparne , som falla ner i luften bå det reg*
nar, få fårntan fe den stöna och raångfärgade Regnbagen. För att
kunna fe Regnbågen, måste man alltid hafma Solen rät bakom ryggett
på sig.

Ibland får matt aftnar och nätter, isynnerhet om hösten, fe lif*
fom stjernor flyga omfring i luften nch fatta ifrån det ena stället titt
det andra; feen, fora icke met, att stjernorna äro få oänbeligeu
långt borta och stora, tror äfwen att det åt stjernor, fom han fer
falla, mett det är blott fraå eldar fora äro högt oppe i luften, och fa*
ra der liffom eldpilar. De fallas Fallstjernor eller Stjernfall, för
det, att de fe ut fåfom stjernor, fom stutte fatta.

<Stunt>om fer raatt uti Luftett bilder af torn, patatfer, stogar,
flippor etter hela landskap, liffom affpeglade. De wifa sig isynnerhet
mit» hafétufter (t. ex. wid Neapel), och sandfält (t. ex. i Persien och
Tatariet), morgonstunden, samt fattas Fata morgana.

Ibland fer matt äfwen, om wivteraftnarna ,
när det bliftoit mörft,

Ijufa och swäswande strimmor på himmeletts norra sida. Mest äro de
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hwtta; mett ibland äro de röda och gula, öch flamma fom lätta elds-
lågor opp åt himmelett. Te fwäfwa mycket högt oppe i luften, och
matt fållar det SRorrflfen, eraebatt wi fe feetta sten alltid åt norr och
och det blir allt starkare, ju längre raatt kommer åt polett, få att bet
till slut lyser under de långa nätterna liffom det wore det klaraste
Månsten, När man kommer långt åt söder, emot föbra polcirkeltt,
får man äswett fe sådant sten söder nt.

När det om sommaren warit länge torrt och waxmt, få händer,
att man får fe, huru tjocka och ntörfa moln famla sig tiöfamraanö på
himmelen , och göra att attt får ett mörkt och rysligt tttfeenbe. Snart
far matt da fe, huru klara eldar i ett ögonblick glänsa titt mot be
swarta molnen, och strart berpå hör man huru bet dundrar, så att
Jorden darrar unber fötterna. — Man fattar elben Blixt etter Ljung-
eld, och dundret Asta.

Unber Equatorn är icke blott warraafi på jorbett , utan ock
lika wattttt hela året igenom; ju närmare matt kommer Polerne besto
större ommerling af märme och kölb; defto större sttttnab emellan fom-
mar och minter. Men härwib finnas liftoäl många unbantag, som be-
ftämraaé af flera anbra orsaker. Ju högre raatt kommer opp i luften
ju kallare är bet; berföre är ett land tåttate ju högre bet ligger öf-
mer Hafwets wattenyta. (Det är alltid efter Hafwets watteu-
t)t«, fom man räknar ett ställes höjd). På samma sätt fan gransta-
pet af större bergshöjder, skogar och moras, afft;la ett land, liffora
dest sluttande läge emot norr; deretnot ont landet sluttar emot söder
blir det warntare. Stora wattettsaralingar och isynnerhet Hafwet haf-
wa den egenskapen att mildra häftigheten i klimatets omwerlingar, så
att Kustländer, etter be som ligga nära dessa, hafwa mindre föld
om wintren och mtnbre hetta om somraartt, då deretnot länder, som
ligga långt från Hafwet hafwa häftigare sommarhetta och winterföld.
Man säger då att wärmatt i dessa är mera ojemnt fördelad på
olika årétiber.

Om det fom är pa Jorden.
1. Cm Land och Watten i allmänhet.

Det fövfta, fottt ntan på Jorben bör lära fänna, är bett attmätt*
na förbelttingcn af Sjö och Lattb, ty hela ytan af Jorben är intet an-
nat än Lanb och Watten. Alla land äro omgifna af watten, få att
hwart ntan wänder sig, fommer man stutligen titt watten etter fjö. Om
ett land är mycket flört, många mil långt och bredt, få fattar matt det
ett Fast tand; raen ett land, fom är mindre, få att det icke är myc*fet långt titt watten på någondera siban fattar man en .£): är det
ännu mindre, få heter det en Holme: och när blott ett berg står opp
ur wattnet, så fattar matt det en Klippa etter ett Skär; om mångt
Oar och Holmar och Klippor finnas utmed hwarandra uti hafwet, så
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säger raatt att det är en Skärgård. Ett land sont är oragifwet af
watten, lifafom en ö, men som lifwäl på en sida, med ett smalt lanb,
hänger fast wib ett större lanb, fallas en Halfö : och ett fåbant smalt
lanb, som likasom sammanbinber twå större lanb, kallas en Land-
tunga etter ett Ed, och ibland ofwen ett 9?äé, fastän raatt rättare
fattar Näs ett smalt land, fom skjuter långt ut i fjöit. När ett hörn
af ett land går ut i fjön, få fattas det utskjutande hörttet, en Ndde,
ett Lanbtubbc etter ett Kap. Den belen af ett stort lanb, fom lig-
ger utmed ett stor stö,' fattas Kust, och ben yttersta ranben af lanbet,
fora wattnet sköljer raeb sina wågor, kattas Strand.

När matt will rita af lanb på ett papper, få bör raatt rita det,
ehuru bet blir i smått, meb alla sina Uddar, Näs, Holmar, (sb, Half-
öar och Stränder, just fom det är på Jorden. Mett för att kunna få
alldeles famma stapuad derpå , få måste man först rita åt sig ett litet
mått, hwarefter matt stall mäta det Utta landet på papperet, fåfom
man med mil och alnar mäter bet stora lanbet på Jorden. Matt låter
ett litet stycke af måttet heta mit: och få många mil ett lanb bå ar
långt och bredt på Jorben, så många såbana ber små mil gör man
sitt Utta lanb på papperet. Matt katt lätt förstå , att ju mindre man
tager sina fmå mil, desto mindre bild af landet, fora matt afritar, får
man: och när man statt på ett ark papper, etter ett blad, rita af hela
ena sidan af Jorden, så måste matt rita efter ett gattsta litet mått.
En mil kan der knappt stönjaö raed ögat. — Ett Papper, hwarå man
har Land och Sjöar afritade, tattas Karta, och måttet, hwarefter man
på Kartan ritar tanden och fjöartta, har man gifmit namnet Skala'"').

Matt brukar wanligen på en Karta hafwa stranden mörf, på det
att den, som fer berpå, statt lått funna fe stillnade» mellan sjö och
land: och lanbet särgabt, antingen ljusröbt, etter ljusgult, etter grönt,

"') När man will mäta huru långt bet ar ifrån ett ställe till ett annat, eller
huru långt och brett ett lanb är, få brukar man fåbana mil, sont jag
förut har bestrifwit, och sådana alnar och famnar; men när man witt
weta widden flf ett land eller huru stort fält det innehåller, så mäter man
det med Qwadratmätt, såsom qwadratmil, qwadratalnar och så widare.
En qtoabrataln betyder tå en fyrkant eller ruta , som är en aln på hwarfiba: och en Qwadralmil är en ruta, som är en mil på hwar sida.
Man bör då anmärka att rutan bör hafwa räta hörn och icke sneda , ty

den fneba rutan är alltid mindre än den räta , fastån sidorna äro lifa
stora, såsom man kan se af de tmenne , ,

figurer a och e som stå hår bredewid l •

,

— Nar man derföre säger att ett Land el / /år 20 qwadratmil stort', få år ntenin- / a /
gen den, att på det landet stulle rym* / / /
mas utmeb hwarandra 20 sådana ru-
tor, som hade en mil på hwar sida. — Om golfwet t wår kammare är
8 alnar långt ocb 6 alnar bredt, få är det 48 qwadratalnar stort; ty
om man betar det i rutor, meb en aln på hwar sida få får man 8 ra*
der rutor, meb 6 rutor t hwar rad. En qwabratfamn innehåller 9 qwa-
dratalnar; hela Jordklotets yta innehåller 4,478,000 qwabratmil.
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bå man plar säga, att det ar ittutttinerabt eller foloreradt; men fjött
lemnar man antingen hwit, eller ock har matt den helt ljusblå. Matt
kan således, så snart matt får se en Karta, se hwad fom på ben är
lanb eller fjö : huru stränderna gå i uddar och bugter : huru öarna och
landen äro bildade: huru de ligga utmed hwarandra, och huru floderna
stingra sig titt best be fatta ut i sjöarna och t)aftt>ett. Destutom brukar
3nan antingen strifwa namn på hwart slätte på Kartan , få att man
der katt läsa hwad den fjon, etter bet lanbet, etter det slättet heter, som
man har för sig; etter också utmärker man det med en siffra etter en
bofstaf, etter något annat tecken, då namnet står med famma märke
etter tecken i boken, få att man på det sättet får reda på, hwad or-
ten heter —> i Boken, och hwar ben ligger — på Kartan.

Om matt tar en Globkarta för sig, fer tttatt twå ofantligt stora
4and på Jorden, den ena på den etta hälften etter ruttdelen, och det
anbra stora lanbet på den andra. Det största af dem sträcker sig ifrån
första Merioianen öfter ut ända in på bet andra hatfftotet, går raeb
sin norra kust attt inom norra Polcirkeln, sträcker sin södra udde långt
ner ont Stenbockens wändkrets , in i det södra tempererade luftstrecket, —

och fattas Gamla werlden för det, att wåra förfäder hafwa leftoat
der, och wi weta , hwad fom der händt ibland mennistorna, under 3 till
4 tttfen år. Det andra stora landet deremot kallas Nya werlben,
emedan >en <Sjöfarant>e ifrån Gamla werlden (Christoffer Solumbuö),
fom för något mer ätt 300 år feban seglade dit for första gången, wid
sin återkomst berättade, att han funnit ett ny werld på andra sidan
om ett ofantligt haf, öfwer bwilket ingett före honom hade feglat.
Denna nya Werlben har sin största längd i norr och föber, ty den
går ända opp emot norra polett, och wi weta ännu icke hwar den stu-
tas, emedan ingen har rest få långt opp i desfa okända land; men
mot föder sträcker landet sig nästan intill södra Polcirkeltt, så att det
upptager näftan hela Jordens bredd, hwarentot det t öster och wester
icke har ett få ofantlig wibd; ehuruwäl det näst söder ora Eqnatorn är
nära 400 mil bredt. Man kallat: wanligen hela detta landet raeb ett
namn Amerika. Utora dessa twå stora landen, ser man en mängd
af större och tninbre öar kringspridda på ytan af Jordklotet; raen isyn-
nerhet finner raatt ett mängd öar på sydöstra sidan om Gamla Werl-
den, och deribland en, fom fattas Ultmaroa etter Nya Hottattb, och
fom är fa stor, att den är öfmer 400 mil lång och 300 mil bred,
och berföre äfwen räknas för fast land. Denna samling af öar har
man ännu sednare lärt fauna, ätt Amerika.

Om man närmare betraktar bilden af Gamla Werlden, få simter
matt, att den består af 2:ne mycket ftora halföar, fora raeb ett fmalt
ed hänga tittfamntané litet norr ont Kräftans Wändkrets. Den mindre
af dem, öfmer hwilken också Equatorn går fram, fattas Afrika: den
större fynes bestå af twenne belar, hwaraf den wenstra och mindre kal-
las Europa, och den östra och större Asien. På fararaa fatt inne-
fattar Nya Werlden eller Amerika twenne halföar, hwilka med en
fmal landtunga hänga ihop; den norra halfött fattas Nord-Amerika,
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etter ibland Solurabia, och den södra Syb?Amerika. När matt nu
härjemte betraftar den stora ött, som enfattt är nästan få stor fora hela
Europa, få har man funnit, att attt Land på Jorden, fan lämpligen
fördelas i fem delar, och dessa delar har matt fattat Werldsdelar.
Werldsdelarne aro således fem: 1) Europa, 2) Asien, 3) Afrika,
4) Antcrika, (Norra och (Sobra Amertfa), fårat 5) Australien *)
etter Polynesien **), fora ntgöres af ben stora famlittgcn af öar fö*
der ora Asien. — Det ©Det, hwarpå man lattbwägett kan komma ifrån
Afrifa in i Asien, fattas Sueziffa Näset, etter Edet wib Suez;
och den Landtungan, som sammanbinder Norra och ©öbra Amcrifa,
heter Panama-Näset.

Asien är den största af åtta werldsdelarna. Den är halfannan
gång så stor som Afrika; nästan dubbelt så flor fom -Amerika, och
mer än tmå gånger så stor som Syb-Araerifa, bett är tre gånger få
stor som Polynesien och fyra gånger så stor fora Europa, hmilfen få-
ledes är ben minsta af bem åtta. Och ora wi toänba om benna jem-
förelfe, och börja meb Europa, som är 12 gånger få stor fom Swe-
rige och Norige tillsammans: få är Polynesien nästan halfannan gång
få stor, Södra Amerika nästan dubbelt, Norra Amerika mer än twå
gånger, Afrifa inemot tre gånger, och Alten fyra gånger så stor fom
Europa.

Asiens norra del, isynnerhet mot öster, är rysligt fatt: den med-
lersta deretnot är tempererad, och den södra, fom går ned ända titt
Equatorn, är ganska warm, raen äfwen raycket angenäm. Med Europa
förhåller det sig på samma sätt, fastan den icke hinner få långt emot
föder. Afrika har ett tempererad märma både mit» norra lustets och
södra udden; men midt i landet, isynnerhet norr om Equatorn, är det
gattsta hett, få att landet safnar wäxter och inbyggare. I den traftett
blåser ibland en wind, fom är så brännande, att den fan döda men-
ttistor och djur fom fomma för den. — Norra Amerika har äfwen myc-
ket tattt emot norden, tempereradt emot norra wändkretfen, och längre
föderut mot näset, är wäl ganska wartttt, men tillika mildt och behag-
ligt. Södra Amerika ligger wäl uttder equatorn: men der är lifmäl
icke på långt när så hett som i Afrifa, utan raycket mitbare, och mot
söder blir det allt kallare och kallare, få att det wid södra udden, som
heter Kap Horn, är mycket fällt. Hwad Polynesien åter angår, lig-
ger största mängden af dest öar i heta luftstrecket, raen den stora wat-
tenraaéfan fom omger dem, fwalar af luften, hch gör dem till de an*
genämaste och wackraste länder på Jorden. De delar åter, fom ligga
lättgre mot polerna, blifwa i famma mått kallare: och de, fom ligga
tattgft åt föber, hafwa nästan en oupphörlig winter.

*).Orbet Australien betyber: Lanbet föberut, etter ©öberfänbmia,
ty latinska orbet australis betyber: hwad fom ar föberut.

"*) Namnet Polynesien kommer af grekiska orbet polys, många, ocf n»505,ö, och betyder berföre: Werlbsbelen meb många öar.
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Sådant är det land fom sins På Jorden. Låt ost tm kasta en
blick öfwer de stora wattenrymderna, fom omgifwa alla dessa land, och
fom stilja dem ifrån hwarandra.

Wisserligen finnas stora Landsträckor på Jorden, men lifwäl futé
der ännu mycket större fjöar man antager titt och med, att hela jor-
dens yta till en början warit betäckt med watten Nu äro tre delar
af Jordens yta under toatten, och endast ett fjerdedel beraf är torr.
Ja det sins få stora fjöar, att matt feglar rätt fram i fiera månader
med mycket ftor fart, utan att man fer annat än himmeln öfmer sig
och wattnet under sig, utatt minsta stymt af land. Ögat söker förgäft
wes under att den tiden utåt ben stora wattenytan, att finna något
tecken till lanb, etter något fynbart föremål, utan mågortta och him-
meln.' Lifwäl fan matt, få snart raatt ser Solen etter Måttett etter
Stjernorna, räfua hwar man är på Jorbett '*), och på bet sättet
få weta, huru långt matt har titt befattta land: och få har matt äf»
wen Korapaöfeit, som alltid wisar hwart norr är **), få att man pä
den fan se i hmad wäderstreck man feglar.

3De största fjöarna fattas Oceaner etter Werldshaf. Åtta stora
fjöar, etter åtta sjöar, fom icke åt åtta sidor omslutas af land, fattas
$>af, och fåledes äro Oceanerna det famma, fom de attrastörsta Haf*
wen. En fjo, fom titt det mesta är omgifwett af land, raen på en
sida hänger fast wid en större sjö, fallas en Wik och ora Wifen är
en del af hafwet, fattar matt den en $?afétotf. Det är berföre lätt
att förftå, att en stor wit fan hafwa många fmå wifar, och har det
ock werfeligen, tp fällan är en strand ett lättgre stycke raf utan går
jemt i wifar och uddar. Om en stö har land på alla sidor, få att
matten endast rinner ur den i en annan fjö, få kallas den ston , fom är
sa otttstängd af land, en lusjo; och fafnar den utlopp," få att dest
watten nedrinner i sanden, fallas den ®Uppfi'ö. Ett liten Insjö,

'O Att räkna ut hwar man år på Jorben, år betsamma som att räkna ut
Longituben och Latituben for bet ställe hwarpå man år.

**) Etter jag nåmnbe Kompassen, så måste jag äswcn i förbigående såga
hwab bet är. — Kompas fallas en liten låba, i hwars botten man sätten
spetsig nål, eller en stift, sedan har man tagit ett smalt stålstycke, och gjort
ett häl i ena fiban mibt på bettsamma, och fen har man afpassat bet få,
att när man lagt staltraben pa nålens übb, mager ben jemnt, ocb kan swän»
ga omkring i läban. Når man bå på ett wisit sått strukit staltraben med
en sten, font fallas maguet; så får stälet ben unberbara egenskapen, att
bet alltib wriber den ena änban mot norr, få länge bet på nålen fårswånga fritt : och om man fäster pä staltraben ett runbt papper, hwarpä
man ritar linier i kors, för att utmärka wåberstrecken, säsom förut är
nåmnbt, så fan man pä papperet, som staltraben wriber med sig, se hwart
norr och föber ocb öster och wester år, och sålebes äfwen weta, i hwab tvä-
berstrrck man seglar. Kompassen wisar lifwäl icke på alla ftolleu på Jor-
den rått åt norr, utan pä somliga ställen mera westerut, och pä somliga
mera österut, och bet år bet, som kallas Kompassens misiwisning,
hmarom talas i Resebefiiifningar och fiera andra böcker.
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stillastående och derföre ofuttbt watten, fattar man ett Trast; och ett
Trast, i hwilfet sinnes få litet watten, att tuswor och jord stiga opp på
många stätten, fattar man ett Kärr, etter ett Moras. Ett fmalt
watten, etter ett smal fjö, fom går ifrån en större fjö titt en annan,
fattas ett Sund. När watten fommer opp ur marken, liffom, ur en
pipa, få fallas det en Källa; och när watten rinner långs åt raarfen
i en fmal wäg, kallar man det en Rännil, hwilken, då den blir större,
får namn af Bäck. När stere bäckar få flyta ttttfaramans att beraf
blir ett större rinnande matten, fattas detta watten en 21, och bå flera
åar företta sig,- få att bet blir ännu större, så tattas bet en Ström
etter Flod, och de största Floder fattab (Slftoer, som ibland aro så
ofantligt stora, att de äro flera hundra mil långa, och så breda, att man
ej från bett etta stranden är istånd att kunna se den andra. Ett sådant
ställe i en stod, der wattnet, fom rinner, fätter brantare uer, få att
det der brufar och strömmar hastigare, kattas en Fors: och en mycket
brant Fors fattas Watteufall. ©et stnö wattenfatt fom på en gång
äro mycket rysliga och stötta. Man får fe stora stöder störta fin ofant-
liga wattettmasfa utföre branta klippor med mycken fart, och med få*
dant bån och brufanbe, att bet hörs många mil omfring, och att watt-
net stänker, fora en röf högt opp raot styn. Det sins äfwen få branta
toattenfatt, att man fan gå fram emellan det nedrusande wattnet och
klippan, fora det faller ifrån: och det sins wattenfatt, fom äro få höga,,
att wattnet sont faller, blir endast fom en dimma etter ett duggregn,
imtatt det hinner ner titt marken.

Dm man kastar en blick öfwer ytan af Globen, få finner matt
snart, att de stora Wertbshaftoen synas wara fyra, ehuru åtta sinsemel-
lan fammanhänganbe: 1) Westra Oceanen etter Atlautista Haf-
wet, fom ligger på westra siban om gamla Werlben och sträcker sig i
wester titt Amerifa : 2) Östra Oceanen etter Stilla Hafwet, fom äf-
wen ofta har bttfwit fattabt Söderhafwet, ligger i öster ora gamla
Werloett, och wester om bett nya; kallas äfw^n <Stt>ra Oceanen, för bet.
att ben är den största af alla haf: 3) Södra Oceanen eller Judiska
Hafwet, ligger föder ora garala Werlden, raettan Afrifa, Asien och
Polynesien : och 4) Norra Oceanen eller 3sf>aftoet, fora ligger norr
om Europa,- Asien och Nord-Amerika, eller omkring Norra polen.

För att bättre lära känna dessa haf, bör man företaga sig, att
med mera uppmärffamhet beträffa dem ett och ett i sänder. — Jag will
bestrifwa bem i följattbe ordning:

Östra Oceanen. Betrakta först ben Stora Oceanen eller
Stilla Hafwet. Man fer bå för sig ett ofantligt haf, fom intager nä-
jtoit hälften af hela Jordklotets yta. En myckenhet fmå öar ligga långt
ifrån hwarandra frittgfpribt»a på dest omätliga rymd. På westra sidan
om denna Ocean fer man Asien, på hwars kust hafwet bildar fyra
stoxa Haf3tt>ifar, af hwilka den nordligaste är den största och kattas La-
ma etter Tuuguststa Hafswiken. Den andra, fom man fer dernäst,
sedan matt fotntnit föder om några stora Ö>ar, är aftoett tittab mot
norden, och fattad Hoanghai etter Gula hafwet. D>en trebje ligger
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straxt söder om norra Wanbfretsen och heter Souktusta Wiken: och
den fierde, sont är nära Equatorn och., nära Asiens sydligaste Uddeval-
las Siamista Wiken. Dftiixbifta Öarne widtaga här, och utgöra
sedan gränsen på sybwestra siban, för bett Ocean , hwarottt wi nu tala.
En oättbeltg mängb af Sund äro här entettan öarna, genom hwilfa
ntan fan fomma in åt Indiska hafwet, och en Hafswif, fattab Karpeu-
tarista Wiken, bryter in på norra fusten af ön Ulimaroa. Mot fö*
ber förlorar Stilla hafwet sig i Söberpolens istrafter och på östra siban
beröm ligga begge delarna af nya Werloett, med en jeranare strand,
om man unbantager Pauamista Wiken wib Equatorn, Äalifornt*
ska Wiken unber norra Wanbfretsen, och en stor men mycket öppen
wif, längre i norr. Litet norr om Equatorn, etter entettan Siamista
och Panamista wifartte , är hafwets brebb nära twå tttfen mil; men
mot norden braga Asiens och Norra Amerikas fuster sig trängre mot
hwaranbra tittfamntanö och först när ntan fommer nära mot Polcir-
feln, finner matt Sundet Autan (af många fallabt Behrings Sund),
hwartgenom man fommer opp i.Norra Ocean, och hwilfet fåledes
stitjer Asien ifrån Norb-Amerifa.

Norra Oceanen. Ungefär mibt i detta haf ligger norra
polett; man fan då lätt föreställa ftg, huru stark kölden att wara der.
Man har wäl gjort flera försök, att segla härigenom norr om både
gamla och nya werlden, men det har icke welat lyckas, för köld och
is; och ännu känner man icke norra stränderna af Nort»-Amertfa. Nå-
gra stora öar ligga i detta haf, och titt dem segla fiera stepp ottt fora*
mara, för att fånga hwalfistar: i allmänhet sins här en otrolig mängd
sist af flera stag. Af Haféwtfar, fom fomma ifrån Norra Oceanen,
är en i Europa, fattad Hwita Hafwet, och en i Asien, fom fått
namn af Obista Wiken, terattgeit stora.

Westra Oceanen. Utur Ishafwet fotnmer man ner t We-
fira Oceanen eller Atlantiska hafwet. En stor Ö, wid namn létanb,
ligger här under Potcirfeln mibt i hafwet, och utmärfer fiittttabett met*
lan Norra och Westra Oceanerne. Seban man kommit ner i ben feb-
nare, har man på östra stban werlbsbelarne Europa och Afrika: och här
tränga isynnerhet twenne wifar långt in åt lanbet. X>en nordligaste af
bem, fom går in i ttorra delen af Europa, fallas wid inloppet Nord-
sjön, och längre in Östersjön, fora fjelf äger fiera grenar mot norr
och öster: och den anbra går in imeöan Europa och Afrifa, och fallas
Medelhafwet. Denna är ben största af alla wifar på Jorben. ©ett
går änba opp emot Asien, och grenar sig i fiera tninbre wifar, isyn-
nerhet på norra siban. Unber Equatorn går en stor bugt inåt Afrifa,
hwilfen fallas Gniueista Wiken , och här utauföre ' fallas hafwet
Gthiopista hafwet. På westra siban om Atlanttsta hafwet ligger
nya Werlben, och ber fer man, norr i Norb-Araerifa twenne ofantliga
hafswifar fom fallas Vastins och Hudsons Wikar. Wid norra
Wändfretsen går en annan wif inåt lanbet, mellan Norra och Södra
Amerifa, och denna wif, som heter Mexikanska Wiken, är näst Me*
delhafwet ben största på Jorden. Utanför bett östra fusten af Amerika

5
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fattas Oceanen Brasttiöustu Hafwet—och emot föber sträcker denna
Ocean sig fram, ända titt Polett. Man fommer ur Westra Oceanen
till Stilla Hafmet, förbi AmerifaS södra udde , fom fattas Kap Horn,
och titt Inbista Hafwet förbi Aftifaé föbra übbe, fom fått namn af
Goda Hopps ttbbeu, för det att den Matt, som första gången seg-
lade titt bensamma, ändteligen här fåg lanbet slutas, och mifa österut,
och man således sick gobt hopp, att komma sjöledes in i Indiska Ocea-
nen, dit man önskade finna en wäg.

Sobra Oceanen, etter Inbista Hafmet, gar öster om Afrifa
norrut, och möter, ett stycke på anbra sidan om Equatorn, stränderna
af Asien, der flera stora hafswifar tillskapas och tränga långt in i
landet: snfom Röda hafwet, etter ArabijTa Wiken, mettan Afrifa och
Asien: Persista Wiken och Bengaliska S&ifm. På östra siban
stänges denna wattenrymb af Polynesiens Oar, och föberut möter äf-
men har Söderpolens Ishaf. Ett anfenligt antal af större och min*
dre öar ligga äfweu kringspridda i denna Ocean.

När nian således ser öfmer de stora Wattnen, få finner ntan, att
raestabelen af bent ligger på Södra hälften af jorden, etter söder om
Equatorn, och att Södra Polett ligger midt i ett attbeleé ofantligt haf.

På de stora hafmen mettan Wändkretfarne blåsa windarna icke sa
ombytligt, fom hos ost, att det den etta dagen blåser nordan, den an-
dra funnatt, den tredje östan, och ofta flera wäber på en bag. Nej!
östanwädret fortfar utan uppehåll på ©titta och Atlantiska hafwett,
samt föber om Equatorn i Indista Ocean, få' att aldrig någon annan
mind blåser ute i dessa haf: och i norra delarne af Indista Oceanen,
äfwensom i hafmet näst utanför (Siamista och Tonfinsta Wifarne, byter
winden om endast twå gånger om året, så att der blåser en ständig
norbostwinb unber bet halfwa året, som solen är sober om Equatorn
och unber andra halfwa året ett ständig fybwest. Såbana ftättbiga witt-
dar fallas Passad-Winbar; raen matt bör icke förgäta, att be fin-
nas enbast emellan Wänbfretfarne, och ute på Oceanerna; ty wib lan*
bet byter winden i bet heta luftstrecket få besynnerligett om, att ben om
bagen, när hettan öfes, blåfer ifrån stött titt lanbet för att affwala
luften, och om natten twärtom ifrån lanbet titt fjön , för att bortföra
öfmer hafwet ben af solett på lanbet upphettade luften. — Så under-
bart är allting inrättad! i naturen.

De fom segla omkring jorben, fara derföre gemenligett alla we-
sterttt: så att de funna betjena sig af de ständiga windarna, i synner-
het i 'Btitta haftoet. Den wäg de måste taga, när de fomma ifrån
Europa, är den: att be igenom Atlantiska hafwet fegla titt Amerifaé
södra übbe, der de då, antingen gå omfring Kap Horn, etter igenom
ett funfc, som är nära b:rttttitt och fattas Magellausta Sundet, för
det, att den font först seglade den magen hette Magellan; men de råfa
der nästan alltib ut för stormar och owäber. Sebatt de hunnit toäl
förbi denna farliga übbe, styra de norr ut mot Equatorn, och följa då
med östanwinden öfwer Stilla haftoet, hwarest de under trägen pläga
gå i land här och ber på he f*nä, men skona oapttg, fom ligga i detta
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haf. De fegla feban igenom sunden mellan öarne fom äro emettatt
Asien och Ulimaroa, in åt Indista Oceattett, och igenom den, förbi
Goda Hopps Udden, tittbata in i Atlantiska hafmet: der de åter wända
norrut, för att fomma hem till Europa. — En sådan resa fan icke
göras på fort tid. Man behöfwer wanligen dertill mycket mer än ett
helt år.

Utom de redan omtalade Sunden, Aulan och Magellans Sund,
witt jag här nämna Gibraltars (Sund, hwarigenom matt fommer in
i Medelhafwet: Öresund, hwarigenom man fommer in i Östersjön:
Babelmaudeb, som leder in i Arabi^a wifen: (Straat Sunda, som
sammanbinder Indista hafwet med Öftra Ocean: Hudsons Sunt),
fora utgör inloppet till Hudfons wifen, och Dawis @unb, hwarige-
nom man fommer in i Baffins wif.,.

De största och märfwärdigaste Öartta på jorden, utom Ulimaroa,
fora för sin storlef hälbre bör fattas fastlattb, mitt jag äftoen här upp-
räfua. £>e äro följande: Borneo föder om Asien: Nya ÖJniuea i
Polynesien: Madagaskar öster om Afrifa: Sumatra föder om Asi-
en: Brttauteu wester om Europa,: Gelebes föder om Aften: Nipou
öster ora Aftett: Nya Irlands Öartta „sydost om Ulimaroa: lawa,
wid Straat, Sunda: Stora Papus Ön öster ont Ceiebes: Nowa
Semlas Öar norr ora Asien: Island; Luzon nordost om Borneo:
Newfoundland (Neufounblcind), öster på Nord-Amerika: Kuba i
Mexifattsta wifen: Irland wester ora SBritaniett: Diemeus Land fö*
der ora Ulimaroa: Domingo etter Hayti nära titt Kuba: Magtnda-
uao söder ora Luzon: Ceylou söder i Asien: Simbu öster om Nya
Guinea: Spitsbergen långt oppe i Norra Ocean: Dagoa nära tttt
Simbu: Gilolo, efter Halemahera, öster om Celebes: Karyswans
Ö i Hudsons wiken: Sicilien, Sardinien, Korsika, Kreta och
Eyperu i Medelhafwet, lamaika söder ora Kuba, och Porto Rico
öster om Hayti: Magellans Öartta etter Eldslandet wid Kap Horn,
och otaligt många anbra.

Stora Insjöar finnas äfwen, och jag will har närana de märf-
wärdigaste: fåfom Swarta och Kaspista Hafwet på gränsen mettan
Asten och Europa; en samling af flera stora insjöar i Norra Amerifa
mellan Hudsons och Merifanffa wikarne: Marawi i östra delen af
Afrifa: slral litet öster ont Kaspista hafwet, och Vajkal in i landet
af Asien: «^arime i Syd-Amerifa, mettan Equatorn och nordöstra fu-
ften, och SitiWfa wid westra fusten af famma werlbsbel, nära Sten-
bockens wänbfrets: famt Ladoga och Onega i Europa, föder om Hwi-
ta hafwet.

De största dlfwerna fom finnas på Jorben äro följande: 1) s(pu--
rimak etter Amazonflofcen i Amerifa, fom rinner ut i Westra Ocean
nära Equatorn, och är den största af åtta floder: 2) Nil, fom i östra
delen af Afrifa fätter ut i Medelhafwet: 3) Angara etter leniseja,
fom i Asien faller ut i Ishafwet: 4) lanktsekiaug eller Kiangfioden,
syM flyter i Asien öster ut till Btitta hafwet, och hwilfa fyra äro alla
mer än 400 mil långa:— 5) .^oaugho etter Gula Sfödett, norr om
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lanftfefiang : 6) Obi, som flyter norrut i Asien och faller i den wi*
fen, fom af denna floden fallas Obista wifen: 7) Missuri eller Mi-
sisippi, font i Nord-Amerika faller söderut in i Mexikanska wiken:
8) S.t Öorcnz-^loben, font i samma werldsdel faller öster ut, och är
den floben, hwarigenom wattnet rinner utur be många och stora insjö*
arnc, hwilfa ligga t den trakten af Nord-Amerika: 9) Meuaukom
eller Kambodja, sont faller i hafwet wid ättbin af bet landet, som är
emellan Tonfinsta och Siamista wifarne: 10) Lena, fottt i Asien faller
i Ishafwet öster ont Angara: 11) Paraguay, som flyter i Syd-
Amerifa åt föder, öfmer Stenbockens wändkrets, och faller igenom ett

15 mils bred mynning ut i Westra Ocean: alla öfwer 300 mit i
längd: — 12) Amur eller Seghalienfloden, öster i Asien: 13) Gan-
ges eller Pndda, som är en raycket ryktbar stob, och flyter ut i Ben*
galiska wifen: 14) Burramputer, font är näst öfterora Ganges:
15) Irawaddt eller Awaströmmen, som är i saranta del af Asien än*
nu litet längre österut: 16) Wolga som flyter igenom östra delen as
Europa, och faller ut i Kaspista hafmet: 17) Orinoko, fom faller i
Westra Ocean på norra fusten af Södra Amerifa: 18) Frät, som
flyter ut i Persista wifen: 19) Donau, fom rinner igenom södra de-
len af Europa österut titt Swarta hafwet, och 20) loliba eller Ni*
gerflobett, fom flyter midt i Afrifa österut, och slutligen förlorar sig i
den omätliga sandöknen, få att den (fåmiba man wet) icke hinner på
något ställe titt haswet: hafwa åtta ett längd af mer än 200 mil.

De märfmärbtgafte Wattenfall på Jorben äro: Ntagaru i Norra
Araertfa, ber Stt 2orenz*(Stfraen, uuber bet den flyter mellan de stora
Insjöarna, störtar sin ofantliga wattenmängd utföre ett brant af 27
famnar, och hwilket är det wattenrifaste af åtta Wattenfatt. — Det
högsta i Europa, är t Pyreneista 33crg3åfen, der fiera bäckar fatta ut.
före en bra,, t stenwägg ont 230 famnars höjd. Nilen gör äfwen flera stora
wattenfall omkring norra toänbfretsen, och närmare opp emot best ursprung.

Alla öfriga märfwärdiga Sjöar, Wifar, Sund, Strömmar, Oar
och Übd.tr och mera sådant, fomma att längre fram i benna bof omta-
las, jemte be werlbsdelar hwari de finnas och till hwilfa de höra. @c*
dan wi nu nämnt ben allmänna förbelningen af lanb och tratten på
Jorben, så stola wi företaga ost, att omtala hurttbana sjöarna och (an*

ben äro.

Bottnen i Sjöarna är icke jettttt, utatt foraltga ställen äro djupa
och somliga grunda. Det sins ställen ttte i hafwett, hwilfa äro wisit
ett ratl djupa. Andra ställett äro raycket grttnbare. -På somliga stal*
len är bet så grunbt, att skepp ej funna fomma frara. Ora ett sådant
grunbt ställe har på bottnen stenar eller berg , få fållar man bet ett
Grund, men har det endast sand, så fattar man bet en (Sandbank.

Finnas nära fusterne, liffom mattar, den etta utom den andra af
sandbankar, uppfastade af Hafmet, fattas de Dituer. Bestå dessa
grund af Koraller (ett stags djur, fora bo Uti warande hus af kalk)
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fallas be Korallbankar *). På foratiga ställen gå berg och stenar
meb sin topp nnber wattnet, och när wågorna fen gå öfwer bet stället
få brufa de derpå, få att wattnet ftänfer högt opp, att det dånar och
fradgas: och sådana ställen fållar matt Bränningar eller ' Hafsbräu-
uingar. På somliga ställen åter gå bergspetsarna opp igenora Watt»
net, och då fer raatt klippor och flår och öar ofwan om wattenytan.

Wattnet, fom är i Sjöarne, står icke ftttta. Märfligt är watt-
nets lopp i en bestämd riktning uti wissa haf, oberoende af mittben,
hwilfet man faffar Hafsstrom. Så flyter genom Vehringssunbet en
dubbel hafsstrom; en ifrån Ishafwet in i Stilla hafwet, en annan
twärtom. Stundom strömmar wattnet på ytan och på djupet åt mot-
satta hatt, som i ©ibralfaré sunt). Af fåbana Hafsftrömmar är Golf-
strömmen i Atlantiska hafwet ben raärfwärbtgafte. Den börjar i Meri-
kattsta wiken och efter att följa Norra Amerikas kust, wänber den sig
åt öster, och berefter åt sydost titt Azorista öarne.

En annan raärfwärbighet, fottt wisar sig wib stränderna af de
större hafwett är wattnets periodiska stigande och fattande, fora kattas
Ebb och Flod. Detta inträffar regelbundet twänne gångor unber 24
timmar 48 minuter och 45 sekunder, få att der wattnet under 0 tim-
mar futtnat haft den höjd, att det burit ett stcpp , ber unber anbra 6
timmar är få torrt att man fan obehinbradt wanbra som på en wäg.
Under följande 6 timmar stiger åter wattnet, att man kan fara med
fartyg, hwarefter wattnet åter faller, och så attt oafbrutef. När watt*
net fätter etter minstas , fattas det Ebb, och när det stiger eller öfaö
åter, heter det Flod **).

Det Watten, sont sins- i goda fällor, har ingen färg och ingett
smaf. Det är helt flart och helt rent: raen i hafwet är wattnet hwar-
fett få klart eller få rent; utan det är ofta grumligt och smafar fatt
och bittert. I ganska många insjöar och träsk och floder är wattnet icke salt
och bittert, fastän det icke alltib är klart, utan iblanb grumligt; men
det sins också några imjöar och fällor och strömmar, hwaruti wattnet
är fatt. Wattnet är icke lika salt på alla ställen ide stora hafwen;
utan der det är warmast, der är också wattnet allrasaltast och atttabit»
trast, och det är mycket wäl att det så är; ty derigenom håller watt-
net sig ständigt friskt, få att det ej ruttnar och förstäms i wärmen.

Uti det heta luftstrecket på Jorbett sins ingen winter, och derföre
sins der ingen is och snö, utom på de höga bergen. När matt berät-
tar för dem, fom bo der , att det händer hos of?, att matt fån den ena
tiden på året, nemligett ont wintern, gå och köra på wattnet, som då
är ofwanpå få hårdt fora en sten, och att marken under den tiden är
alldeles hwit; så weta de icfe huru det går till. När ett ntan, fora
war herama ifrått en ö i det l)eta luftstrecket, en gång fom till ettstät'*
le, der det snöade, undrade hatt mycket att tet regnade hwitt, fom han
'") 9tu för tiden finnas bessa enbast uti be warmare hafwen, men flera öar,

t. ex. ©ottlanb t Swerige, hafwa ursprungligen warit korallbantar.
*') Ebb och Flob kommer deraf, att Månen och Solen werka på wattnet

i be stora haswen: huru bet går till, får man meta af Astronomien.
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fattade det. Men bet är mycket wal, att snött, fom täcker jorbett oM
wintern, är hwit, ty matt ser bå, när bet är långa nätter och förta
bågar, bättre i mörkret, emeban ben hwita snön lyfer ifrån sig, så att
raatt fer tydligare: man wet gattsta wäl httrtt raycket Ijttfare det är ute
ora aftnarna, sedan snön gjort marken hwit, än f^rut ora hösten,
då ännu ingen snö kommit. Snö hindrar ock kölden att så djupt net*
tränga i jorbett och staba wäxter och rötter.

Salt tratten fryser icke så snart titt is, som det som icke är falt!
och de stora haswen fipfa aldrig så, att raatt på isen fatt fara öfwer
t»em. I Ishafwet etter norra Ocean sins raycket is, nästan hela året
igenom, få att den icke engåug hinner smälta opp raidt ora sommaren;
mett den flyter ber och far fram och tillbaka font wcidret för den, i
stora hopar och stycken, och fallas då Drif-is. Så gör det äfwen
wid södra polen och der ännu mer; ty der är ännu fallare ätt wid den
norra, och titt polerna slipper ingen för ifetté ftutt. När isen, som
flyter i hafwet icke hinner fraälta opp, så öfas den attt mer och mer i
ofantligt stora massor, som ofwan mattnet se ut som berg, och gå gatt-
sta djupt ner i wattnet. De fattas då Isberg: och när solen skiner
på dem, glimmar isen med många sarger, och wattett rinner utföre
sidorna, fåfom forssar utför ett berg: och det är få fattt omfring dem,
så att, när matt fommer feglande, fauner tttatt på långt håll, att det
blir fattt, och då bör matt föfa undwtfa att möta dem. Om wadret
drifwer sådana isberg emot warmare luftstreck, smälta de åter opp;
raen stanna de inom Pol*cirflarna, funna de ligga der i många år. <Så
ligger en is, som fanste aldrig fraälter, på ttorra fusten af Nord-Ame-
rifa, och när Kapten Soof seglade ntot södra Polcirkeltt, fåg man der
omätliga isfält och isberg i langa sträckor bafora och öfmer hwaran-
dra få långt ögat kunde hinna, fastän det war i den tiden på året,
då det stutte wara sommar.

Mett jag bör äftoett omtala att Källor sintras, som äro warma
etter innehålla wartttt watten: och af dera äro foraliga ljumma, men
andra äro fofheta, få att man fan fola i dem ont man hänger det som
man will fofa i fättatt. Sådana fättor finnas till exempel på Island,
på Sicilien, och på ganska många många andra ställett i alla Jordklo-
tete delar. Somliga af t»era spruta mattnet högt opp i lusten: som-
liga äro ftitta en stund, och spruta sen det heta wattnet opp med bul*
ler och dån den andra stunden: och somliga äro alldeles ftitta fåfom
anbra fillor. 2)e fallas ofta Warma bad, för bet att matt brttfar
baba i bet warttta wattnet, fom man tager ur bem, emedan det är
hetfofarat. Man fan lätt begripa att det måste wara eld nere uti
Jorden på sådana ställen, der wattnet i fällorna bliswer så warntt.

När wattnet fotnmer i wärttte, så stiger det opp fora ett röf i luf*
tett, och då säger raatt att wattnet dunstar bort. Af dunsterna, som
uppstiga ifrån sjöarna ochhafraen, blir feban moln, fom wädret drif-
wer öfwer landet: och af molnen blir regn, fom wattnar Jorden, att
ben blir fruktbar: och sen rinner wattnet genom floberna åter i fjö*
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artte och hafwen. På betta sått är wattnet jemnt i rörelfe, för att
göra Jorbett stött och fruktbärande.

Ett statt land fattas det, hwarpå icke finnas några ojemuheter. En
Hcd är en torr och ofrttftbar statt. Ett slätt fattad Öken, när den
är ofruftbar och obebodd af menttistor; Sandöken, då dest yta betäc*
fes af fanb; (Stenöken, då den underliggande bergarten öfmer allt
framstår i dagen. Stepper fallas slätter, som hafwa brist på watten
(bet wattnet fom ber finnes är manligett falt), för åfeibruf otjenlige
och lemtia endast bete. Uti öfnar finnas lifwäl här och ber börbtgare
fläckar, förfebbe med friskt watten och listigare grönska, beéfa fallas
Oaser.

Minsta delen af Jorden är lifwäl statt och jentn, utan hö.der,
dalar, berg och slätter byta ora med hwarandra öfwer allt. Att bet få
är, är oänbeligen wäl, ty eljest stulle Jorben nästan pa alfa ställen wa*
ra ofruftbar, och ingett stutte funna bo på benfamma. Bergen fe wäl
ofrttftbara ut, och många äro bet; raen de hjelpa till att göra det
öfriga landet fruftbäranbe. Utom bergen stulle inga källor, inga ström-
ttiar etter rinnanbe watten finnas, ty 'ådana kotttma alltid från ber-
gen, och utom bem stutte Jorden ej bli wattnad, utan bli helt torr
fåfom en öken; och om det också regnade, stutte wattnet icke rinna bort,
ont icke lanbet wore ojentnt; utan det stulle bli fom ett kärr atttfam*
mans. Utan berg stulle allt hafma ett tomt och enformigt utseende;
men nu ser allt så mångfaldigt ut, attt är nytt och wackert, när berg
och dalar, och kullar och slätter, och sjöar och strömmar ommexla med
hwarandra på Jorden. ©fogar wäxa äfwen på de flesta bergen ; mått*
ga af dera äro äfwen täckta med mull, så att der wärer gräs och
allehanda andra fafer på dera fåfom på marken. Bergen innehålla äf*
men en mängd dyrbara fafer, fåfom guld och silfmer, koppar och jern ,

och präktiga stenar, fom memtistorna söka opp och bryta ut, och att-
wända till sitt nytta och prydnad.

När man fer ett och ett berg i fonder , få fer det ut fora bergen
icke stulle wara i någon ordning på Jorden; raen wid närmare betraf*
tande finner man man att det är helt annorlunda. På fomliga ställett
ligga berg i långa rader, det ena efter och bredwid bet anbra, så att
be hänga tittfaramané ttebantitt, och utgöra i hela långben icke mer än
ett enba berg raeb ntånga fpetfar. En fåban rad af berg fattas Verg-
striieka, eller Bergsrygg, etter Bergs as. Det ges bergsryggar,
fora äro ofantligt långa och stora, iblanb flera hunbra mil, och ifrått
bem gå sedan mindre bergsryggar eller rader åt sidorna, lifafom gre*
nar ifrått en stam. Så går en ftor bergsrygg, som fattas Anbista
slsen, igenom hela @yb*Amerifa, allt ifrån best södra übbe långs åt
westra kusten, ända till och igenom Panama-Edet inåt Norra Amerika.
Ett sådan bergsrygg går äfwen imettan Europa och Asien, och tattaö
tttal etter lugorifia Bergé-afen. Twå fåbana ofantliga bergs*
sträckor gä österut genom hela Asien, nära hwars östra fust be stutli*
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gett råfaé, och gå feban ännu widare i nordost: och många ofantliga
grenar gå derifrån både åt norr och föder. Äfwenfå gå flera sådana
bergsryggar ifrån wester titt öster i Afrifa, hwaraf den fora är när-
mast Medelhafwet fattas $ltlas, och man brukade fordom fäga, att
Atlas stöbbe Himmelen och bar den på fina spetsar. En wibsträckt
bergsrygg går äftoctt igenom samma werlbsbel ifrån norr titt föber.Stfafå stryka flera fåbana bergsåsar genom Norra Amerika.

Det finnes också berg, isynnerhet uti de stora bergsryggarna, som
äro mycket höga. 35 åro så höga, att ont ntan stutte kunna mäta
dera rätt ner ifrån fpetfett etter öfwersia toppen titt marfett, stutte som-
liga gå ända titt en hals mil i höjd. Det högsta berget, fom sins på
Jorden, är en af fpetfarue af bergskedjan Himalaya uti Asien, fora är
omfring tre fjerbtngéwäg öfwer hafwets wattenyta.

De höga bergen äro sältan, som de låga, runda och futtrtga of-
wanpå, utan deras fpetfar äro branta och hwassa, och sådana berg
fattar matt Fjällar, t. ex. Norrsta fjaöarttc, fora utgöra en rad nted
höga berg på gränfen entettan Swerige och Norrige.

33crgen sträcka ofta sina toppar högt opp igenom molnen, så att
då man är ofwanpå dem, få fer matt molnen nedanföre fring ora ber-
get, och när raatt går ner eller opp, och foranter in i molnen, få fer
man att de äro endast wattettångor eller en dimma, fåfom jag förut
bestrifmit. Ofwanpå de höga bergen ligger is och snö , fottt aldrig
hinner fmälta opp, ehuruwäl de äro i det heta luststrecket; emedan det
atttib är kallt högt oppe i luften, fastän det är wartttt nere i dätdertte.
Sådana fierårige faralingar af snö och is kallas ©lacierer. Ned-
rulla från bergen stora snömassor, kallas de Laviner. Den märkw,'ir*
digaste punkt på hwarje ftjätt är den, hwarest den ewiga snön wibta-
ger, och kallas Snögränsen. Under Equatorn, der wärmen är störst,
är Snögränsen omkring 7500 alnar öfwer hafwet, raen den sänker sig
sedan ju närmare ntan kommer mot Polerne, så att Snögränsen i norra
Europa infaller ner wid Hafwets yta wib 80 grat»en; flera graber fyt>*
ligare i Norra Amerifa och på ännu längre afstånd från Sobra Polen.

Nu är bet äfwen lätt att begripa huru bet fommer till, att källor
och floder fomma ifrått bergen. 35elö smälter snön och ifen opp på
dera titt watten: dels samlas wattcnångorna fring ottt dem, och blifwa
der watten, fastän det ej regnar, och dels stannar wattnet, när det
regnar, i bergshålor och remnor, och rinner småningom bort, och icke
på ettgång såsom på släta raarfen.

Somliga' stallen af landet äro högre än de andra, fastän der ej är
berg, och de fallas då Landthöjbor: och om de höga ställena äro lån*
ga, fallas de Landtryggar. De bestämma ock wanligen Wattuskil-
naden, eUer de stätten, hwarifrått wattnetö aflopp sier till olifa haf.
Ifrån de höga ställena på landet, fåfom berg och landtryggar, fomraa
floderna: och nar man på fartan fer på floberna hwar be börjas, så
wet matt straxt att der går fram antingen en bergörat) eller en landt-
rygg, emedan wattnet icke stulle rinna, om det icke bar utföre. Twenne
fåbana landthöjder äro märkwardiga i Europa, nemtigen en i östra de-
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len beraf mibt emettatt Hwita och Swarta hafwett, och ben fattas
Alanuifka Höjden. Ifrån benfarattta rimta flober både titt efter*
fjött, Hwita haftoet, Kaspista hafwet och Swarta haftoet, och ben förut
oratalabe Wolgaftodett har ber sitt fälla och fitt urfprung. Den anbra
är i föbra belett af Europa, wid en hög bergsrygg, fattad Alperue,
och derifrån fatta ftrörantar både till Norbfjön, Medelhafwet och
Swarta hafwet. I den trakten upprinner äswen Donau och många af
best grenar. (Sådana höjder finnas äfwen ide andra werlbsbelarna.

Det sinnes också berg,' som äro brinnande eller eldsprutande.
På dem är det wanligen ett hål oppe i toppen, hwarigenom röf ut-
kommer såsom ur en storsten. Somliga af de brinnande bergen gtfwa
aldrig annat än rök ifrån sig; mett i somliga får raatt ibland höra ett
förfärligt buller, och då stakas hela landet, feban uppstiger utur öpp-
ningen en elb, högt opp emot himmelen: flora glöbheta stenar fastas opp
med sådan fart, att be flyga långt bort ifrån berget: en stvart fwaf-
welröf spriber sig omfring liffom stora moln, och från den utgår ljung-
eld raeb åsta. Sederraera foraraer opp ur berget liffom en ström af
fmalta stenar, fora flyter eldröd utför bergets sidor, och tänder eld på
allt hwad den råfar, och stannar i gropar och dälder liffom brinnande
fjöar, eller rinner ner i hafwet raed ett försträckligt dån. Ont ntan

flår litet fmalt tenn i watten, få får raatt höra huru det fräser matt
fatt då tänfa hwad en hel ström af den flytande eldmasfan statt göra,
när den rinner i hafwet. Denna elbraaöfa fallas Satoa, och när den
stelnat och btiftoit fatt, blir den fora glas etter fora flagg. — Sedan
lawatt runnit en tid, foraraer wanligen mycket asta och piraéflett opp ur
berget, och sedan stillar sig berget åter, och ryfer endast såsom förut.
Matt jättar de eldsprutande bergen äfwen SSulfaner.

Ännu äro många Sultaner på Jorden. På ön Island allena
finnas 10 sådana: på öarna i Medelhafwet äro flera stycken. I Asien
är en wib ändan af Medelhafwet, och ett på ön (Sumatra, famt flera
i öftra delen. I Nord-Amerifa finnas eldsprutande berg titt ett stort
antal på Panaraattäfet, och i (Syb-Araertfa finnas i Andista åfen ntån*
ga fåbana. Äfwen Polynesiens öar bära flera Vulkaner, och några
äro på öarne omfring Afrifa; få att antalet af Vulkaner på Jorben
stiger till ungefär 80 stycken: af åtta bem är berget Ätna på ött Si*
cilien ryktbarast. Många hafwa liftuäl slocknat, somliga för få lång
tid tittbafa, att matt icke ett gång wet när be brunnit. Ibland hän-
der det ocffå, fastän fällan, att ett berg börjar spruta elb, fom förut
icke warit någon vulfan.

Ett mängd eld sinnes fåledes på wisfa stallen nere i Jorden. Om
ben elben bränner,. stora hål, få händer det titt slut, att marfen der fat*
ler in: etter ora elben råfar fåbatt luft fora brinner, etter watten fora*
nter åt elben, få fpränges Jorben liffom genom frut: då ramla städer
otttfutt, och der fora war fjö blir land, och der fora war land blir fjö;
ett sådan förfärlig händelse fattar man lorbbäfuiug.
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2. Om Naturens mfen.
När mennistorna hafwa noga beträffat alla be ting och fafer, font

sintras på Jorden, etter i (Sjöarne och på Landen, få hafwa de äfwen
funnit, att alla de ting, fom man fattar Naturalster, kunna hänföras
titt trenne slag: och be tre slagen, hwartitt höra så många och nästan
oräkneliga saker, hafwa blifwit fattabe Natur-Ntfcn. Derföre sins
bet tre Natur*Rifen, nemltgen Stenriket, Söägtrikct och Djurri-
ket. Wien för att riftigt förstå beras skillnad, bör man meta att dju-
rens kroppar bestå af en oändlig mängd liffom fammanflätade ihåliga
strängar etter ådror, hwaraf somliga åro stora, och somliga helt små och
sitta, och att i dessa rören etter ådrorna flyter en wätsfa, fora ibland
är röd, då den kallas blod, ibland åter och på andra stallen ät den på
annat sätt beskaffad; ty spotten foraraer också ur sådana der små ådror,som öppna fig i wår rann; och få på många fått. På famraa sättär
det med wäxterna. Om du tar en rotting eller ett spanströr och stär
den på änbarne, så att ben blir ren, och wäter på ben ena ändan, och
sedan blåser i den andra raycket starkt; så får bu se huru det börjar
liffom fofa i den wåta ändan. Du sinner således, att der går en hop
fmå sina ådror genom fäppen, och få går bet igenom alla träb och wäx*
ter fora finnas, fastän be i somliga äro mycket sina: och ttteban be wäxa,
aro be fmå åbrorna fulla meb faft, hwarigenom wcixten liksom föbes,
och blir i stånd att slå ut blad och blommor och grenar. — Nu bör
man ockia weta, att sådana froppar, fom jag bejfrtfwit djurens och
wäxternaé wara, fattas organifFa. De organiska hafwa inre rörelse
och lif, samt tittwäxa inifrån, nå snart sin högsta utbildning, astaga
derefter och dö ut. 25e oorganiste deremot hafwa ingen inre rörelse,
ingen egen lifsfraft , utan blott naturens allmänna osynliga frafter, sont
bestämma dem att draga tttt sig sraå likartade delar utifrån, hwarföre
deras tillwärt ster blott utifrån etter genom nya hopade delar på yttre
sidan, och de funna derigenora blifwa huru stora fora helst — fårat haf-wa mera waraftighet än de organiste. £>e ting fottt höra titt Sten-
riket äro oorganiska och de äro beri olika alla be ting som höra titt
be anbra Naturens riken; ty alla be anbra äro organiska. Till Sten-
rifet räknar man sålebes alla stags (Stenar, Jord, Ler, Watten, ©alt
och allt, som icke uppfommer genora inre lif fåfom wärternas och dju-
ren. Till Wäxtrifet höra alla organiska natur-alster, som wäl inifråntitttoäxa, men sakna känsla och friwillig rörelse, fåfom Tråd, Örter,
Gräs, Swampar och mera sådant: och titt Djurriket räfnar man ätta
lefwande warelser med fänsta och friwillig rörelse. Man fatt sålebes
lätt meta, till hwilfetbera Viitet ett ting hör. En slinta har intet lif,
intet inre omlopp af wätstor, och hör sålebes till Stenriket. Ett rofwa
titlwärer inifrån och i best blad ser raatt tydliga ådror, raen bett har
ingen känsel eller friwillig rörelse och hör sålebes till wårtriket. Ett
Fjäril åter har känsel och friwillig rörelse och hör berföre till Djur*
riket. — Wi kalla alla bessa ting natur-alster etter natur-probuf*
ter blott då de äro i sitt ursprungliga tillstånd, och icke då de af mett*

nistohander blifwit bearbetade etter förändrade, tp bå få be namn af
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konstprodukter; raen ämnet titt dessa är atttid hämtadt ur naturens
rifen. Man fatt lätt finna hwaraf hwarje fonftprodttft ar bildad. Hwar-
ifrått är ämnet titt en pettttfttif med benstaft? fnifwen hör titt Sten*
rifet, ty stålet är taget ur bergen, och skaftet hör till Djurriket, ty be-
ttet har tillhört ett tefwanbe bjur.

Stenriket.
Till Stenriket hör, fåfom jag nyst fabe, alla oorganiska ting, fom

äro utan lif, utan frö, och utan att wäxa inifrån, fåfom wäxterna och
bjuren. Jag fade äfwen att de blott utifrån tillsätta be belar, hwaraf
be fammattiättaé. Ett sådant mineratijtt tillwäranbe ser ntan wib fo*
fanbet af salpeter, när ntan sätter bett starkt infofta titten att fraatna
och, som man oegenteligt fållar, wäxa: man fan fjelf eftergöra betta,
om man tar några lob fatpeter och står fofanbe watten berpå eller
ock°'å lägger salpeter i litet fofanbe watten, t. ex. i en thefopp öfwer
ljufct, få länge någon upplöses, och seban sätter betta toattnet att fwal*
na, då raatt får fe ftere långa nålar uppskjuta. Tar raatt ett och fer
nogare på, få stall matt finna att den har b stäta ytor på sidan, och för
ändan wib past 6 anbra bylifa, fom ftöta ihop i en fpeté. De fallas
berföre Salpeter-Kristaller; och i allmänhet fallas hwarje stenart, fom
få af sig sjelf ittttestutit fig inom stäta och jerana ytor, för Kristall.
De fleste af desse fantt månge andre stenar äro af sig fjelfme innan titt
bildade i stäta ytor, fom framkomma, när man står sönder dem, och
ligga jemte hwarandra såsom bladen i en bof. 25e sägas hafwa en
etter flera genomgångar, attt ester som en fåbatt delning kan göras i
en etter flera riktningar, t. er. kalksten har 3 genomgångar.

Ibland be ting, fom höra till Stenriket, will jag först nämna
Jord etter Jordarter; såsom Kalk. Kalfeu sins iblanb sin fåfom
mjöl etter pulwer, iblanb fåfom mjufa och lösa hwita stenar, bå bett
fallas Krita, och iblanb i hårba stenar och berg, font bå fattas Kalk-
sten. Af fåban fältsten bränner raan wanligen bett falk, fom brukas
titt att mura meb: bå man bränner fatfsten f> och sen står matten pä
ben, så salter bett sönber till mjöl, såban som falf är. Slår man wat-
tett på bränt» falksten, bå ben rebatt är helt fall, blir ben lifwäl myc-
ket het, så att ben äswett fan tänba elb på träb och anbra såbana fafer.

Om fältsten är wacker, ren, forttig och tät och blir glänsanbe när
man slipar och polerar ben, få fattas bett Marmor. Man har Mar*
mor som är helt hwit såsom mjötf. Anbra stag åter äro swarta, grå,
röba etter språkliga, och på många sätt fäfgabe. Man brttfar ben bå
till bilber och borb, och titt wäggar i såbana hus, sont man will hafwa
raycket granna och präftiga. Af en fort falksten som fattas Droppsten
etter Stalaktit, äro äfwen be hwita figurerna, sont finnas i bjupa
unberjorbista hålor, fåfom jag reban bestrifwit.

Gips är falfbanbab raeb ett sort fur wätsta, fom fattas Sraaf*
welsyra. Af Gips gör tttatt gipébilber och gtpfabe taf *).

*) Oips finnes stunbom i kegelsormiga Berg etter tullar, iblanb af ett par
hundra fots höjt».— den ren och finkoruig fallas ben Alabaster och



/

36

En annan lorbart är bet, fom man fattar Lera etter Ler. Af
ben, när bett år sin och hwit , gör man Postlin: och af ben manliga
leran, nar ben blandas meb fanb, gör Krufomafaren stenfärl, och på
tegelbruken stås och brättneé beraf tegel, fora raatt brukar att bygga meb.

Lerjorb ingår titt mer etter mtnbre mängb i de flesta ftettarter,
isynnerhet i förening raeb Kisel, såsom i bett manliga Fältspatheu;
fom t»estutora innehåller litet potasta (Kali). Fältspathcn föreforaraer
fora bladiga rödaftiga forn i den manliga gråstenen.

Talkjord finnes dels i wissa fällor upplöst, under form af Bit*
tersalt (Engelskt falt, fom beflår af fwafwclfyra och talkjord), dels t

wissa lätta stenar, såsom Asbest, som stundom för sitt tradiga bygg-
nad fallas Bergliu.

En annan Jordart, raen fora mest sins i hårda stenar, fattar ntan
Ktfcl. Flera fåfattat»e äbla stenar, fåfom bett sioletta Ametisteu,
bett klara och kantiga Bergkristallen, ben mångfärgabe och stiftandeDpaleu, den randiga Sutten, den gråa Kalcedoueu, den föttröba
Karncolcu, och bett ntet» många färger blanbabe Agaton, och ättmt
flera andra icke äbla, innehålla den Jordart fora wi fatta Kisel. Titt
bem hör äfwen Fltnta, fom man brufar att stå elb raeb; Nuarz
(fältsten), fora är mera flår och halfgenomstinlig. Utom 'mindre etter
mera kiseljord innehålla de öfrige ädla stenartte, talkjord, fåfom den
röda (Sptnetten etter Stfubtucn och den gröngula Ehrysoliten; dels
lerjord fåfottt den blå och dyrbara Safiren, fora foraraer ttarraast dia-
manten i hårdhet, fårat den gula Topaseu; dels berylljorb, såsom
ben gröna Smaragbeu; beto sirkoujorb, såsom den röba Hyacin-
Un. Den hårda, hwita och genomskinliga Diamanten testår af Kole
och är det dyrbaste och hårdaste ämne, fom sinnes. <Banb ät en fara*
ling af mycket fraå fifelstenar. När man blandar fand och asta titt»
sararaanö, och fätter i stark elt», få blir deraf Glas: och deraf gör
man på glasbruken alla stags glas titt fönster och fart, och många
andra nyttiga och wackra fafer.

För det andra räfnar man Salter titt Stenriket. Utom det Man-
liga faltet, fom brufas titt att salta mat, och föttwaror få att de ej
ruttna och förderfwas, fom fallas Koksalt, fins det många andra slags
salter, fom dels äro fura, och dels bittra: fåfom Vitriol *),2ltun *•),
(Salmiaf ***) , Borax 5) , Engelflt falt , och flera andra, hwarom jag
här icke witt tala; ty om jag stutte tala ora allt, stutte jag få striftoa

förarbetas mptfet titt bilder, borbstifwor o. f. w. — Den bladiqa klaraGipsen kallas Marien glas.
*) Den wanligafie är jernvitriol, som fås wib berebningcn af swafweloch begagnas att e>öra bläck, färger o. s. w.
'") Fås ur en swafwelaktig lerjord eller såkallad alnnstiffer.
***) Fås wid eldsprutande berg etter genom bestillation af bjuråntnen; bru-kas i medicin såsom ett wigtigt löfanbe mebet.
t) Finnes i wtSfa bergsgropar och fällor t Italien och Indien; brukas attlöda meb.



37

en mycket widlyftig bok. Jag witt derföre endast nämtta hwarifrånman får det fattet, fom mest brukas i werlden.
Enligt hwad jag redan nämnt, är wattnet i hafmen, isynnerhet i

de warntare länderna, raycket falt. När ntan nu der stäpper in wat-
ten ur hafwet i gropar, fora matt derföre gräft, och fett stänger titt,
att icke wattnet mer stipper ut, etter något annat watten in; få gör
hettan, att wattnet snart dunstar bort, och då ligger faltet på bottnen
af gropen' fora en tjock storpa, och den hugger raatt fonder, och tager
opp t»erifrått, då har raatt fatt: och detta faltet fattas då Hafssalt.

2>et sins också hela berg, som bestå af salt; och utur dera bryter
ntan opp Bergsalt; raen sådant salt är fällan rent, och ofta bittett.
Man smälter berföre opp det i watten, och renar det och fen låter man
wattnet dunsta bort i soltoärraett etter med eld, då matt får rent falt.
Så får raatt äfwen fatt ur fatta fättor ; och sådant falt blir finare och
hwitare än hafsfaltet. Hos ost fattar man det sina och hwita faltet
Luueburgcrfalt, för det att man mest fått det ifrått 2ittteburg.

För det tredje höra de få fattade Jordsetmor etter brått*
bara ätnnett (Inflammabilier) titt Stenrifet. Man får wäl många ja
de mesta feta och brinnande fafer ur Wcixt- och Djurriket, fåfom Dl{a,
Harts, Tjära, Veck, Trän, Talg och Ister; men det är icke om dem
fom här är fråga. lordfettnor komma ur Jorden och Bergen, fastdock ett stor del af dem (etter nästan alla, med undantag af fwafwel)
tyckas hafwa ett organistt urfprung, som dock går så långt tittbata
att ingen mennista wet när ettet huru det tillgått wid deras bitbattbe.

©et sinnes flera stag af dem, mett jag will här endast omtala de
allmännaste. Ibland dera är wäl Swafwel bet första, fora brufas
att taga eld raeb, och till flera nyttiga fafer: fwaftoet sinnes ock uti
wåra wanliga grofwa Blyertspennor. Den egentliga Blyertsen består
af lern- och Kolåntne: men grofwa blyertspennor göras af fint fött*
derstött blyerts, fora blandas titt fraätt fwafwel och gjutes i forraar. —

Ambra är också ett lorbfetraa , och luftar wäl när den bränneé: den
brukas till elfe och den blandas i lack, och ger då den angenäma
luften, fottt fint lack har, då det brinner. — Bernftcn hör .också till
lorbfetntorua, och brufas titt små prydnader, fåfom Hjertan, iörringar,
m. ra. (Stenkol höra också dertitt. De se ut nästan font andra fot*
fol, äro swarta, glänsa, när man bryter sönder dem, och brinna nästan
fom andra fot, men gifma nästan alltid en obehaglig lukt af fwafwel.
De finnas uti somliga berg i stor myckenhet, och brytas opp t»erur, isyn-
nerhet ide land, der det är onbt om wed. Stenfoten finnas i långa
gångar, så att de fora stola bryta dera, foraraa titt slut låttgt in i ber-
gett: och det fins Stenfols-grufwor, fora gå ända under hafwet. >—
Bergbeek (asfalt) är swartbrunt, och gtättfattbe lift beck; brinner raeb
stark låga. Bergolja är fiygtig, lätt ctntcindlig statt af Egvptiertte
blifwit begagnad att inbalfaraera lik med, fom derigettom förwaraö of*wer 1000 år; fådatte lif fattas Mumier.

Men wi fotttraa nu titt en wigtigare del af ttatur-altfertt ntaf
(Stenrifet: jag menar Metallerna. De äro de tyngsta af alla
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froppar och ting,, som wi annat ljus kan aldrig tränga igenom bem,
fastän be äro albrig få tunna, förr än ber fontnter hål, ty be äro
suttfotttligt ogenomskinliga. De äro glänsande när de äro rena , och de
låta smälta sig i eld till hwarjehanba fafer, ehuruwäl somliga behöftoa
liten wärma för att fmälta, och anbra beremot mycket stor hetta. Me*
tatterna äro af twå stag, Ädla och ©äbla Metaller. De äbla me*

tallerna äro mycket sina, och brinna icke opp till affa i elben, såsom
de oädla göra; ty om matt smälter silfwer, som är ett äbel metall, sa
får man alltid lifa mycket igen, utan att det igenom hettan förmin*
skas; men om man smälter tenn, sont är en oäbel metall, få bräns bet
till slut opp till ett grått pulsmer, fåfom man lätt fan försöfa.

Blanb be ädla metattertte, äro de mast fände Guld, (Silfwer, Pia*
tina och Ottoicfsilfwer. Alla de andra äro oäbla, ttemligett Tenn, Bly,
Koppar, Jertt, $int, Sffitotnut, Kobolt, Atttimonmm, Arfenif, Nickel,
med flere, fom i fenare ttber bltfwtt upptäckte.

Guldet är, fom befant är, gult och glänsande. Det är näst Pla-
tinan tyngst af åtta metaller, neraligen 194 gånger så tungt som mat*
tett, då Platina är 21 gånger så tung; bet rostar aldrig, hwar man
ock raå lägga det; fastän man ffutte gräftoa det ned i Jorden, endast
bet är rent och oblandad! : det bräns icke opp i elben, det är få fttti*
digt, att man fan ftniba ut bet få tunnt, fom man wet att bladguld
är. Det anfes berföre dyrbarast af alla metaller, tnen anmändes nå*
stan endast tttt prybnaber. — Den metallen, fom fattas Platina, är
ganska litet allmän, ty bet sins icke mycket af ben ; och ben är fwar att
arbeta, emebatt ben forbrar ben starkaste hetta man någonsin fan åstad-
fomma, för att fmälta. Man har fållat den hwitt Gulb, för bet att
den är så tung och sin, och oföränberlig i luft, watten, elb och torb,
fom gutbet: men ben fan icke smibas få tunn fom gulb. —> Silfwer
är, som matt met, hwitt och glänsanbe. ©et är icke få tnnQt, nentti*
gett blott 10^ gånger så tungt fora wattnet, eller få smibigt font gulb,
men lifa oförgängligt bå bet är rent: och det är den nyttigaste af de
ädla metallerna, emedan raatt brufar det till färf, fom på en gång blif-wa både raycket wackra, starfa och goda. — Qwickstlfwer är också ett
äbel metall. Om Platina är så swår att fmätta, att en elb swårli-
gen fan göras så starf, att ben förmår smälta benfamma; så är Qwick-
silfret deremot få lättsmält, att det titt och raeb är för wartttt unber
Wår tomter för detsamma att wara ofmålt. Vet är derföre alltid fly-
tande liffom smält tenn: endast bå, när det blir owanligt starf föld ,

har matt sett det stelna, och då blir det just som tenn, och låter smida
sig fora tenn; raen få fnart det blir litet mindre fällt igen, så fmälter
det åter opp. Ora man blandar qwicksilfwer och smält fwaftoel till-
famraans, så får man Ciuober, fom är ett wacker röt» färg.

Tenn är wäl också lätt att smälta, så att matt icke behöfwer starf
elb, förr än det blir flytattbe, raen förwandlas wib starkare elb titt ett
grått pulfwer. Bly är tungt, nästan fora silfwer, och är mjukast af
alla metaller; men bet är icke så fegt fora gutbet och forbrar litet star-kare hetta an tenn, om bet statt smälta. — Koppar är rob titt far*
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gen, och tnjuf och feg, men ftnäiter icke så lätt fom blyet, utan forbrar
mycket starfare hetta. Om något furt fommer åt koppar, få ergas bett,
och bå blir af topparen Erg, fom fattas Spanffgröna, hwilken är en
btågrött färg. Alla fura fafer töfa opp bly och koppar, och bet, som
bå kommer af bem, är mycket giftigt,— Jertt är ben nyttigaste af alla
metaller, och bet sitié också mest af ben på Jorben. lern, upplöst, är
icke stabtigt, utan snarare ftärfaitbe för raennistofroppen. Dersöre kan
man ock utan fara fofa mat i kärl, fora äro gjorba af jern. Man gör
äfwen Stal beraf, fora är nyttigt till allt, fora stall wara hwastt och
hårbt, iåsora knifwar, yror, borr och raycket annat — och som blir så
wackert, när bet är fint och poleras mal, att nästan ingen metall fatt
bli så wacker. Mett jernet rostar snart, och blir bå till ett röbt pulf-
wer, fom kallas Brunrödt, och som brukas till att röbfärga träbhus
meb, och många anbra fafer, som stola stå ute i fria luftett: tp
ttåo ruttnar icke så snart, sen bet blifwit målabt meb benna färgen, fom
eljest. — Ett stagé jernctftig sten sont är smartglänsanbe, blabtg, fallas
Magnet, och har ben ttnberltga egensfapen, att ben brår annat jertt
till sig, så att, ora bett fommer nära titt silspån, eller nålar, eller små
fpifar, eller annat smått jern, så stynbar bet ftrart titt magneten och
fastnar på ben. Man fan ockfå af jern och stål förfcirbiga magneter,
font bå göra på samma sätt; men hwab font är ännu ttuberligare är
bet, att raagitetett will meb ena änban alltib wänba sig åt norr, och
raeb ben anbra åt föber, fåfom jag beråttabe, bå jag talabe om Kom-
passett. Man brufar berföre fäga , magneten har ttoå poler, fåfom
Jorben, nemligen norrpc»! och söberpol. Dest anwänbanbe i Korapas-
sen har warit af största nytta för sjöfarten och för jorbeué närmare
fännebora.

Af oäbla metaller mitt jag ännu nämna Zink, fom fer ut nästan
fora Tenn, och är nästan lifa tung men mycket hårbare, och bå den
blandas med foppar, blir af blandningen Messing: — Wismut, fom
är hwitgul, och smälter mycket tätt, nästan fora tenn: — Kobolt, som
är hwitgrå, fora fint ftåj, när man bryter bet, och om man blandar
kobolt något syrsatt i glas, när bet smältes, få får glaset en wacker blä
färg deraf: — Anttmoniunt, fottt har nästan samma färg ''ont silf-
wer, och blifwer mycket tuttnt, nästan som watten, när det smältes: —

Arsenik, som ser nt nästan som bly: men luftar mycket illa, likasom
af hmittöf, när det wärmes, och är i hög grad giftig. X>etta gäller
isynnerhet om Arfentffyrltghet, hwilken lifnar ett bwitt pulswer och mest
är befant unber bet oriktiga Merfuriunt, som egentligen tillhör Qwick-
silfret.

Metallerna sintras wanligen i Berg, bels rena eller på sin höjb
blanbade med hwarandra, då be fallas gediegna, dels förbrända titt
asta (oxid) eller blandade med ämnen fåfom Swafwel, Arsenik o. s. w ,

då de sägas wara mineraliserade. Som Gediegna finnas Anttmon,
Arfcntf, alla ädla metaller: Tellttr, Wismut, Bly, Koppar, Nickel,
(famt lern, dock blott uti ur luften nedfallna få fållade Meteorste-
nar). Mineraliserade finnas de flefte, utont någre ädla metaller,
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såsom Platina: be äro åtta mer etter nttndre färgabe och tunga, samtjtonborn metallgläufaude, då be fattas för glänser, fåfottt Autimou-
glaus, Wisntntglans, Koboltglaus, o. f. w. De hårdare, ofta
ftoafwetafttga , fattas Kiser, såsom swafwelkis (d. ä. jerukis, af
swafwel och jern) tettukis, o. f. w. — De icke metattglånsande eller
swarta fattas Grzer — andre åter Blendeu, såsom Zinkblende (af
fwafwel och zinf). — En stetrart, som på något af besse sätt innehål-
ler en metall, fallas Malm, och det slättet i berget, hwarur man
bryter och spränger malnt, fattas Grufwa. Ifrån grufman för raatt
malmen till en ugn, hwari matt fmälter ut metallen ur malmen, och
ben ugnen fattas Masugn, bå bet är jerttmalra sont fraälteé. De att*
bra metallernas smältugnar hafwa andra namn såsom Kopparhytta ,

ber koppar smältes. Sett man på bet sätt fått metallen renare, få
hattbterar man ben på flera olika fatt, för att få ben fåbatt bett bör
mara, allt efter metallens olika bestaffenhet. Ty amtortunba hattbterar
ntan jertt, än silfwer etter koppar. Det är tttärfwärbtgt att man fin*
ner gulb, fåfottt fmå fanbforn, i somliga strömmar, och det plockas då
bertfrän, och smältes ihop, och bet guldet är straxt rent. Platina fö*reforaraer raerättbeté fåfottt fand.

Alla hittills bestrifna stenarter aro enkla d. ä. bestående af attt>e-
leö likartade delar, få att man icke ett gång met» förstoringsglas fatt
märka någon skiljaktighet; de beremot, sont man wanligen finner i ber*
gen, äro sammansatta af dessa enkla, hopfåstabe i större etter mindre
korn. Sådant märker man i wåra berg och gråstenar, som äro sam-
mansatta, såsom raatt lätt kan se, af ett mängd små fortt af flera slags
stenar, fom fastnat hårdt tillsammans; raen ntan wet icke, när be wa-
rit stiljba, etter huru här bå sett ut på Jorben; ty då funbe inga
mennistor ännu finnas här. — £>et är besynnerligt att sistar , snäckor,
och flera stags wäxter, funna förwanblas tttt sten, igenom det, att ett
stenämne tränger öfwerallt igenom bem. Sådana titt sten förwandlade
fafer har man iblanb funnit bjupt i bergen: och man fattar dem raeb
ett namn — Petrifikater. Men fåfottt något ännu besynnerligare,
må anmärkas, att man in i hårda stenar finner ibland fmå fräf, utan
att det sins någon spricka på stenen. Man fan bäst fe det i stenar, fom
äro genomskinliga, såsom i bergfrtstatter.

En del berg innehålla icke ttågre petrefafter, och tyckas derföre
hafma warit titt långt förr än några organiska warelfer funnos; der-
före indelar man bergen, font i allmänhet äro sammansatte af enkla
Mineralier, efter deras förmodade olifa åtber uti 1) Nräldrige
etter Urberg, fom utgöra jorbens inre maéfa, af hwilken några hörn
sijuta ut här och ber öfwer jordytan. Dit anser man bett wanltga
gråstenen etter fåfattabe Graniten, fora är sammansatt af Duarz, Fält-
fpath och ©timmer, att höra. Stundom finnes ©iiraraertt, fora är bla*
dig och glänsanbe, särstilt tttbilbad, och fattas Gtimmer skiffer, (bland
allmänheten är en art fänd under namn af Kattguld). —2) Medel-
dlbriga, fom finnas i fchackter öfmer be förre, och itraehåtta petrefaf-
ter; fom Porfyr, Öerstiffer, Stenfot, (Sandsten, Katf, Krita. 3) £>f*
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wersw ammade eller jordytans tager, öfwer be förre, deståenbe
bels af lösryckta stycken af gamla berg, fåfaltabe lordsteuar; bels af
ler och fattb, som efter någon öfwerftoamtttttg , fåfom syndafloden,
stadnat qwar på ytan.

Den swarta Mulleu, fom matt wanligen fattar Jord, foraraer
af wäxter och djur fottt ruttna, och derföre sins den alltid öfwerst på
Jorden, och den är fwart för det, att den är litet fet och oljaftig och
innehåller Kol från de organista ämnena, ©et ftns ockfå derföre ett
stags mull bestående af halfruttnade KärrWärter, fom man fattar SSors,
hwilfen brufas att bränna i flattet för wed.

När watten rinner i Jorden igenom fådcma stätten der metaller
finnas, få blir wattnet blandadt med något af den metallen, och när
fåbartt watten fomrait fram i fättor, fallas det Mineral-Watten.
Är det blandadt med foppar etter arfentf, få är det giftigt , och då må
ingen dricka deraf; men är det blandadt med jertt, få är det icke far-
ligt, utan man brukar då titt och raeb dricka det fora ett raycket nyttigt
läfemebet, dä man dricker brunn, fåfom man brufar fäga.

Den wettenstap, fora endast bestrifwer Stenrifet, kattas Mineralogi.

Wäxtriket.
Wäxter fattar raatt sådana natur-alster, som äro organista, och

igenom organisation etter dest organista sammansättning, utweckla sig,
wäxa, och frambringa frö titt sina lifar, etter titt andra wäxter af fara*
ma stag; men som icke hafwa tansla , fritoittig rörelfe eller medwetande
af sin warelse, ty wäxter känna icke om man rör wid bera, och kunna
icke röra sig af sig fjelfwa, såsom bjuren *}.

äöärtertta äro af ganska många stag: ifrått bett stora och resliga
(£fen, som räcker sin topp högt opp emot molnen, och står i flera hutt-
drade år, ända ned till det fina och fnappt synliga Möglet, som wäxer
i ett brödbit, och fora förgås om man blåser' derpå. Mett alla äro de
lifa deruti, att de mara af frön, och att fywatt och ett stag ger frö
till andra Wäxter, fora äro lifa raeb bent.

Växterna sitta wanligen fast wid Jorden, och den belen, hwar»
med be sitta fast, fattas Rot. D>et är bekant huru träbens rötter gå
ned i Jorden, och tränga sig wtdt omfring: matt wet huru ett stort träd
ofta wäxer upp ur en liten spricka i ett berg, i hwilfen spricka det fä-
stat sitta rötter: det finnes äfwen wäxter, fora äro fastade wid andra
lefwande wäxter och ur dessa hemta sin näring. £>e3fa fattas Parasit-
wäxter. I watten finnas ock några wäxter, font äro alldeles fria och

5) Ehuru wäxter icke äga egen känsel etter rörelse , wisar sig hos några fåen; egen retlighet, få att t. ex. blaben widrörbe draga sig tillsamman, så-som pä några SWtraoser, en Oralis-art m. fl. Det gifwes en an-
nan wäxt (I)i«nNa muscipola), som widrörd af en fpetsig kropp omfat-
tar den, hwarföre då stugor widröra den , fångar och qwarhaller den bem.
En annan wåxt (Hedysarum gyrans) har små biblad, som aro t befiän*
btg rörelfe. Men bessa rörelfer hos wåxterne åro icke friwillige fora hos
bjuren.
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ide wibfästade någon annan fropp, men då är hela Wäxten att anse fom
en rot. 2)e fullkomligare hafwa wanligen utom roten, Stam eller
Stjelf, Grenar och Blad; men alla hafwa de Blommor, ty i
blomman berebcé fröt till andra Wäxter af famma art, hwilfet icfe fan
fafiraé, emedan bet wäxtstaget snart stulle utdö, fora icke satte frön.
Till och med de ofullkomligare wåxterne, eller fåbane, fom falna
tydliga blommor, blanb hwilfa eljest de fullkomliga wärternas betar allt
mer och mer förswinna eller famraaitflyta, att matt icke mer fan åtsttl*
ja rot, ftjetf, blab o. s. w., safna albrig frö, ehuru betta är wiba o*

fullfomligare än hos be fullfomltgare wärtcrue, och liknar ett stoft.
Det sina stoft, fora liffom ryfer från raoéfor, fmampar o. s. m., är
deras frön. £>e ofullfomligaste wåxterne,!. ex. Mögel, fom för blotta
ögat fe ganska orediga ut, toifa, febba genom ett nticroseop etter för*
storingsglas, en uuberbar fyn littranbe i smått en gråsrif äng, fårat en
regelbunbeuhet i betas bilbning med tydeliga fröforn, som tillräckligen
utwisar, att de icke, fom de okunnige tro, äro frambragta af blott till-
fattiga orfafer.

Man Wet, att wäxterna äro titt en oänbtig mängd på Jorden.
Hela marken är nästan betäckt af dem. Hwem kan räkna träben i sto-
gen, gräset på ängen, eller fäbesftånben på åfren? Men be blefwo få
många, dels för att pryda raarfen med sin grönska, och sina blommor
och bels till att nära bjnren och menuistorna. Ty alla tefwanbe djur
på tttarfett föda sig ytterst af dera — ifrån Fjärtlett, fora suger ho-
nungssuft ur blommorna ända till ©rett, som äter gräs, och Lejonet,
fom äter anbra bjur; tp besfa djuren, fom Lejonet äter, hafwa äfwen
left af wäxter.

ktta wäxter trifwas icke på alla ställen; utan Gud har liffom gtf*
Wit hwart och ett slag sin boningsplats. (Somliga wäxa endast i Wat-
ten , somliga i solsten, somliga i stugga, somliga i fuftig och wåt jord-
mån, och somliga i torr. Några wäxa i dalar; andra åter på berg;
somliga endast i heta filmat, ock andra endast i falla o. s. w.; — så
att hwart ställe har fått wäxter, som sintra sig bäst ber.-— Läran ottt
wärternas förbelning på jorben fallas Wäxt-Geografi. — Lifwäl
funna mennistorna flytta ganska många ifrån bet ena stället af Jorbett
till bet anbra, titt sin nytta och beqwäralighet: men alla funna be icke
flytta, då flintatet är alltför betydligt olifa och somliga trifwas alldeles
icke på andra ställett, än der de bliswit stapade wib tibetts början.

Wäxterna fuga igenom rötterna sin föba ur jorben , och blabett ur
luften. Utom luften stulle be icke funna fortfara att wara wib fristhet
och lif, och som Ljuset är dem nödwändigt, förlora de uti mörkret
sitt färg och bl.fma klena och dåliga. Det är förunbranswärbt att fe,
att på de torraste ställen, wäxa ibland de faftfullafic örter, och i beta
och torra länber, sins bet wäxter fora äro få faftfufta, att be för bju*
ren, fora wistas ber, tjena i stället för bricka. Ora en wäxt får mera
föba än ben behöfwer, få wäxer den wäl frodigare, dest blad blifwa
ftörre, dest färg raörfare, dest blommor ofta dubbla; mett bett ger tnin-
bre eller ingen fruft.
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Lifsom bland djuren, finnas hannar och honor bland wåxterne. Da
Enbttstett etter Hampan blommar finner matt, att Wisfa bustar etter stånb
ryka af ett fint stoft; beéfa äro Hanståntxra. Dessa sätta aldrig bär
etter frön; det göra endast be, som icke ryka. Man finner albrig en
Enbusse raed bär, fora ryker. Men ofta sitta hannor och honor på sam-
ma wäxt och ofta i samma blomma. Om man betraktar en fåbatt fin-
ner man i ntibten fntå spetsar uppsticka; be som hafwa i toppett små
fnappar meb mjöl uti åro hannar; de som äro utan ftrappar honor.

Wäxterna frambringa wanligtwis ett gansta stor mängd af frön.
Ett enda wallmofnopp innehåller flera huttbrabe : ett stånb tobaf fan gtf*
wa 40,000 (ft;ratiotttfeit) frön, och en 12 års gammal alm femhundra-
be tufen. Lifwäl äro icke alla så rifa på frön. lått sädesstånd fram-
bringar ungefär 50 titt 100. Men bet är icke nog raed det. De fle*
sta wäxter funna äfwen föröka sig på andra sätt. Ont tttatt tar ett ti*
tett qwist Abrodd och fätter den i mull, som ej är torr, flår den rötter
och wäxer: och af hwar bit af roten på wissa wäxter, till exempel pep-
parrot, fan wäxa opp en ny wext: så att naturens medel titt arternas
bibehåttattbe äro outtömliga.

Somliga wäxter wara länge, äfwen i flere hundrade år. Man
har sett Efar, som watit 4 etter 500 år gamla. Deremot sins der
wäxter, som på några timmar wäxa opp och förgås igeit, fåfom wiéfasw par.

Gud har låtit Waxtrifet frambringa de wcilsnrafligaste och ljuftiga*
ste frukter titt läckerheter för de lefwande, fåfom tttåttga stags bår, nöt*
ter, trädfrukter, jordfrukter och flera; och Hatt har ofta anftaltat få,
att dessa frukter stulle få wara i fred, tills de blifwit färdiga och mog-
na. Många smafa illa änba till best. Träben bära sina. frufter högt
ifrån jorben, att bjureu ej räcka till bem: och be fälla dem först, fe*
dan de bliftoit fullkomligt mogna, Det ges märter, fora äro försedda
raed skarpa taggar, hwilka bewara dera; raen när frukten blir mogen,
öppna de sig, och likasom bjuda sig åt t>e förbigående.

Om man fårar barfen på wissa wäxter, i synnerhet wissa bustar
och träd. så fommer der ut en saft, fora stelnar och hårdnar, och hwil-
fett, då den fan upplösas i watten, fattas Kåda ettet Gummi, men
när den ät olöslig i watten od) brinner i eld wanligen fattas Harts
(K6Btng). Andra träd deremot gifwa en saft ifrått sig, fom icke hård-
nar, fåfottt björken och lönnen om wåren, och flera andra.

Men wi skola gå att närmare betrakta wäxterna färstildt. Jag
statt lifwäl endast nämna de allmännaste, de nyttigaste och märfmärbiga*
ste ibland dem.

De fullkomligare wåxterne haftoa antingen twå ettet ett hjertblab.
Hjertblad fallas de blab, som först uppsticka, bå ett frö gror och äro
olifa be följande. Man fan lätt få se denna olikhet ora wåren, då frön
gro. Nästan alla wårct trädgårdsfrön (t, ex. Kål) uppskjuta raeb twå
hjertblab; alla säbesstag blott med ett, fora är mindre utwäxt, liknande
en hinna. Wi stola börja med de Wäxter, font hafwa twenne hjertblab,
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hwilfa man äfwen lätt igenkänner på beras blab, font äro åbriga font
ett nät. De största och resligaste bland dessa äro:

Träben och de mest omtyckta Fruktträden; för deras saftfulla
merättdels.ätliga frukter, fåfottt Äppleträd, Päronträd, Dxel,
9Jönu, Körébärsträb, Plommonträd, Aprikosträd, Mandel-
träd; i Warmare fltntater finnas ock mångfaldiga fruktträd, som med
Wåra åtminstone öfwerensstämraa uti faftfulla frukter fåfom Granat-
träd, (Sitrottträb Pommeransträd, raeb sitta förändringar; Apel-
sin , fora har en sötare fruft och Pompelmos, hwars fruft är stor
nästan som ett raennistohufwud; Fikonträd, Mulbärsträd, hwilfas
bär stttafa wäl och bladen tjena silfesnrastartte till föda — och bland
flera andra mera frarantanbe: fåfom Luuteträdet, som sprider sina
grenar få widt omfring, att ett enda träd, med tiden bildar en hel
sfogélunb, under hwars löf tufettbe raenntstor funna på en gång finna
stugga, och hwars fruft fer ut fora fntå fifott, och är röd, söt och att*
genära: Nankaträd, som bär frttfter, hwilfa äro de största .af alla,
ty hwar fruft toäger flera lispund och är mycket saftig och wälsnraflig:
Kakaoträd, hwars frön eller färttor fallas Kafaoböuor, hwarafSchoflad tittrebcé, och flera andra.

Andra Löftrcit», utan faftfulla frufter, äro af många stag. Se hos
ost allmännaste äro Hängeträben, så fattabe efter deras otydliga blom*
mor, som wanligen sitta hopgyttrade på ett utdraget hängande fäste och
blomma tidigt om wåren innan löfwen utwuxit. De terana wirfe tit
byggnader och andra stögder, fåfottt @feu, Boken, hwilfas fruft fal-
las JDttott, Gastauietrad , som lemtrar äftct Qtaftattter, hwilfa äro ät*
lige, Hassel, sont lemtrar ost nötter, Al, Björk, Asp raeb sina dar-
rande löf, Pil af flera arter. Söaluötträb, Alm, Ast, liftta i fitt
btorantngéfätt Häugeträu. — Bland andra löf träb witt jag närana
ben stuggrifa Lönnen; Linden, fom ger ost bast — och bland främ-
mande träbflag, som lifwäl anwänbas hos ost, Witt jag anföra Maho-
geni, fora är brunt, (ibcuholj, som är fwart och brufas titt be dyr-
baraste snickare-arbeten. —> Kampescheträdet, hwars wed ger fiolett
färg; Brasilieträbet, som ger bett röda färgen, font fattas Fembock;
Acacia, hwars kåda fattas gummi arabicum; Drakeblodsträdet,
hwars fåda är den brunguia färg fora fattas Drafeblod; Balsamträd,
hwars faft fattas Balsam: Kamfertträdet , hwars fåda fallas Kära-
fert; _dlesliftxåbet hwars ännu outstagne blommor torkade fallas
Krydbtteglifor; Kiukina, hwars barf är den fåfattabe Kittabarfett, fora
brufas såsom läferaebel i frossa och feber; Mussotträdet, hwars fruft
är Muskot; Kattelträdet, hwars barf är Kanel; Lager, hwars blad
och bär nyttjas; Kautschuk, hwars fåba fattas Katttschu etter Gum-
mi Elafitcum, och fer ut som läder, samt brukas, ibland annat, att ta-
ga ut blyertsdrag raeb, när man ritar; Manschettill, hwars saft är
så giftig, att om den'stänkes på kroppen, blir deraf sår, lifafontbrätm*
sår; Bohou-Upas, som innehåller det förskräckligaste gift i naturen,
ty På långt afstånd från trädet städar ännu ångan deraf, och om man
droppar en nålö-übb i best faft, och bermed sticker en mennista litet, få
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dör ben inom ttågra minuter. — Men här är icke rum att uppräkna
och bestrifwa alfa träd fottt äro märfwärdiga.

Bland de utmärftaste trädstagen äro Barrträden, lätt fattde af
sina fyl-lifa ständigt grönskande blad, som fattas Barr. gruften fattas
Kottar. Stammen, fora hyser harts, lemnar det allmännaste byggnads-
och stögde-wirke. Sädcme äro Tall eller Furu, ©rau, Cederträd
och Cypresser, hwilka wäxa titt ofantlig storlek, isynnerhet Cedern,
fora nar flera alnars omkrets. Idegranen, som är giftig, och @n*

bärébuflfeu, med nrättuftattbe wed, äro ock små Barrträd.

Buskar. Bustar fattar man, såsom mittå Läsare mål weta,
sådana wäxter, fom eljest lifna träd, men som haswa ingen stam, utan
strax wid roten fprfea sina grenar omkring. —> Ibland dem mitt jag
nämna Berberisbufieu, hwars högröda bär brufas tttt sylt; Wtubärs-
busken, hwaraf finnas twenne. arter, swarta och röda Winbär, be
hwita äro en art-förändring af de röda; Krusbärsbusken; Hallon-
busken; Tornbusken, som bår de stöna rosorna; 3aémttt, som har
blommor med så angenäm tukt; Syren, med stöna wättuftande blont*
mor; Oliv, af hwars fruft, fattad Oliver, man tittreder matolja
etter boraotja (som betyder träbolja), etter omogne inlagde t Ättika
brukas som Sallat; Fläderbusken, Thebnslfcu, af hwars blad Ki*
nesiskt The tittrebeé; Kaffebusken, hwars bär hwardera innehålla twå
Kaffebönor: — Källerhalsbusken, fom- btomntar ttbtgt om wåren
och hwars bär äro gtftige; Bomullsbusken, fom i fröhusen har sina
frön bäbdade i botnutt, och hwarifrått man tager ben långa och bästa
bomullen.

Naukor fattar man fåbana wäxter, fora hafwa så fraaf och
lång stam, att be ej funna bära sig fjelfwa, utan slingra berföre sig
omfring anbra wäxter och trab, eller stänger, fom de frypa titt, och
fästa sig wid; likasom de stutte weta hwar något sins fom fan letnna
bera det stöd be behöfwa: — sådan är Wtttranfatt, hwars fruft wä-
xer i flåsar, liksom winbär, och fattas Sruftoor, hwilfa, nar de
läggas in med socker i frufor, blifwa det fottt ntan fattar Krukrus-
siu, och när de endast torfas, bliswa de wanliga Nussiu; men när
saften präéfas ur drusworna och får jåfa blir deras Win, hwaraffå många olifa stag, attt efter fom drusworna wäxa på sarstilta orter:
sådan är äftoett Humlen, hwars refwor eller ranfor slingra sig om*
fring höga stänger i tvära huraraelgårbar : sådan är Murgrön , fora
stingrar ftg opp för murar och wäggar. Några Ärtfruf, fåfom
Pumpor, Welontt, Gurkor, fomma Ranforne t sitt wäxesättnärmast.

Örterne äro af mångfaldiga stag; jag witt här endast nämna na*
gra be hos ost mest befattte. Om ntan nogctre betraktar beraé blotnraor
finner man snart huru olifa bessa äro; men jemför ntan ntånga, fa
fer matt ett bel lifna hwaranbra mycket, andra åter wara mera olifa.
Wid deras uppräknande brufar man derföre fatta tittfamntattö de, fottt
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mest lifna hmaranbra, och säger att be utgöra en flock etter ett stagte").
©åbatte äro: 1) Örtet: meb Ärtblomster, lätt fättba af sin egna
oregelbuudna form, något liknande en fjäril, och sin frukt, fora en
ärtstiba. När matt betraktar wanliga Ärtblommor återfinnes hos
bent famma staptrad fom hos Bönor, Wicker, Linser, hwilfa lera-
tra födande frön, och Klöftoer, fem lemnar gobt fober för boskapen.
Ingen af bessa wäxter är giftig. 2)^Halloulika Örter, hafwa ofta
wäifmafanbe bär såsom Hjortron, Åkerbär, Smultron. 3) Ör-
ter med flera fröskidor, såsora Stormhattar, Afelejor, Smör»
blommor ttt. fl., äro skarpa och gtsttga- Nära dessa står Söaltmon,
af hwilfen erhåttes Apium etter saft af fröhusen, fom i tninbre mängd
är rusgifwande, i större åter böbanbe. 4") Örter meb korsblom-
mor eller 4 emot hwaranbra sittanbe blomblab och fröstiba. 2)eéfa
lerana stera nyttiga wäxter, tjenanbe bete till föba, fåfom Kal, Rof-
toot Nättikor; bels titt frybbor, såsora <§enap > Pepparrot.
Weibe lemnar en ston blå sarg. 5) Orter meb blomflock, lätt
känbe af beras i toppen sittanbe blomkransar, fåfom pa Dill , Körf-
wel. Kummin, Morötter, Palsternackor, Anis, Fenkol, hwil-
fa nyttjas bels titt mat, bels titt frybbor. Några wilbt wäranbe ar-
ter, som lifna beöfa, äro gansta giftiga, fåfom Qbört. 6) Örter
meb sammanfatta blommor igenkännas straxt af be fiera smärre
blommor , som finnas inom hwarje blomma, såsom på ben stickanbe
Tisteln, ben wälsmafanbe Ärtskockan och Sallaten, ben -praftfttlta
Solrosen, den wackra Tuseufkön, den bessa Malörten: Safflor,
hwars blommor gifwa en ston röd sarg. 7) Örter meb trattlika
blommor, såsom den giftiga Bolmörten; Tobaken är ock ett gif-
tig ört; örtståndet af Potäter, har en wibrig luft, men föbanbe och
wälsmakanbe rötter. 8) Örter med gapande blommor, som en
mun, bland hwilfa flera tjetra titt kryddor, såsom Timjan, Metjram;
andra till läkemedel såsom bett wäfluftanbe Saltoia och Mynta; raen
anbra raeb slutna blommor äro giftige, såsom Flugblomman. 9) Bland
Wäxter utan färgabe blommor, fora sägas fafna Blomkronor, må
nämnas Jobbetor, hwars rötter man äter; ben wälsmafanbe Spena-
ten; ben nyttiga Rhabarbern; ben stickanbe Nästian; Hampan,
hwilfen , lifsom be meb fuflfomligare blommor förfebbe Lin och Bom-
ull, lemnar ost be bästa ämnen till garn och fläber, ur wextrifet. Utom
bessa gifwas, i synnerhet i fremmattbe länber, ett gansta stort antal
båbe nyttiga och underbara wäxter som matt får lära fäntra, när raatt

stuberar ben stöna wettettstapen ora bent.
Bland wäxter, som blott hafwa ett hjertblad, och ntan äfwen

lätt igenfätttier på deras blott raeb ettfla långs efter gående ådror för-

"•'•) Jag bör såqa att fltttnaben entettan be reban anförde slag' såsom Träd,
Bustar, Stanfor, tcfe alltid år grundad uti naturen, ty bland dr imst
närstågtade förekomma både Träd, Bustar och Örter; ofta förekommersamma art både såsom Tråd och Buste ; titt och med bäde med tråostam
(ett stam, som warar flere år) och örtstam (hwilken årligen tttbör).
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sebde blad, sont nebtttt omgifwct stjelfen, böra wi ihågkomma Palm-
träden, Pepparlräden, fora ger ost Peppar, Liljorne och Gräsen.

Palmträben lifna Wäl be anbra txäben t sina höga stammar;
men b>e hafwa inga grenar, utan enbast stora blab, sont ofta äro fiera
alnar långa, och sitta i stora flåsar i tovparne af bem. Iblanb Pat*
merna mitt jag enbast nämna Sago-Palmen, hwars stäm har en fö-
banbe merg etter farna, hwaraf Sagogryn göres, och hwilken tjenar
flera folkslag tttt föba: Kokos-Palmcn, hwilken bär be såfallade
Kokosnötter, fora äro få stora som ett barns huswud, och utanpå
hafwa en sort (in, feban ett hårbt stal, hwilket blir liffom twå stålar,
om man fågar det tioars af, och sedan inom stålet en fot saft, hwilfen
slutligen stelnar till en wälsmafanbe farna, få att matt fan få både fö*
da, fläder och färl af detta Palmträb: Wiu-Palmen , hwarur en lä*
stattbe saft rinner när man sticker i stammen, och hwilken faft fallas
Palmwin: Dadel-Palmen, hwars fruft fallas ©abet, och fmafar för*
träffltgt* Kål-Palmen, hwars topp är raör, fora ett tåftraftoub, raen
smakar ännu bättre än fål. Palmer wäxa endast i toarma täuber.

Liljorne haswet wanligen löfartade rötter, stöna sexbladiga etter
ferbelta blommor och pryba wåra trågårbar , såsom Tulpanen, Nar-
cissen, Kejsarkronan, Hyaeiuthen, Swärdsliljan, den wållttk-
tande Couvaljen. Andra anwänbas i matlagning, fåfom Lok, Spar-
rié; Saffran lemnar en byrbar frybba. Aloen tjenar titt läfemebel.
I warmare länber finnas wäxter fora likna Liljorne och hafwa bete
de läckraste frufter, såsom Ananas, Bauattaé, Karatas, Pisattg,
dels rötter, fom lemna ost frybbor, såsora Ingefära, Karbe*
mamma.

Gräs. Ehuruwäl man tycker att Grässlagen raeb sina smala
pipiga strån och oanfentiga blommor, stutte wara mindre betydaude, ätt
de slags wäxter, sont wi redan omtalat, så fatt matt snart märka, ' att
be äro ibland de attrawigttgafte, ty att stags säb hör titt' dem. Jag
får således här nämna Hwete , Korn , Råg , Hafra , Hirs , Ris
och Majs, som också fattas Turkiskt Hwete. Älta dessa äro grässtag
och lifwäl utgöra deras srön, som wi famla och falla Spanmål och
Säd, den förnämsta födan för mennistostägtet: hwar och en wet, pä
huru många sätt man attwänber bem, såsom gjorda tttt mjöl, grytt,
malt, o. f. w. Derföre får och planterar ntan bent nu meb mycken
omsorg på åkrarna; raen t början wäxte be som gräs af sig fjelfwa å
färstiibta stätten på Jorden. — De finare grässtagen åter, äta# af en
stor del af djuren, såsora hästar, bossap och får, och de gröfsta gräésta*
gen attwändas titt andra nyttiga saker: Bamburör, som äro så _ stora
och tjocka, att de brufas titt byggnader och andra arbeten: Sockerrör,
hwaruti sins en lös maéfa, fom kattas Socker, af hwtlfett Socker och
Sirap, kofas: Papyr-röret, hwars blad man fordora nyttjade i stället
för papper att siriswa på: och wåra wauliga Rör, sont tattas 2öaf?,
brufas titt taktäckning, och meb dest ax etter blomma brukar man att
stoppa fängfläber, när man icke har dun.
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De ofullkomligare Wåxterne , som sakna blommor och hwilfas frön
blott lifna ett stoft äro af fyra hufwudstag: £>t:mbutt¥ar, Mossor,
Alger och Swampar. Ormbunfarue lifna ntest^de fullkomligare mäx*
terne, men hela mäxten ar ofta blott ett blad, med fröstoft på undra
sidan, såsom Braken. — Mossor, sont träffas öfwerattt på mager
jord och tjena spädare wärter titt stygd, aro allmänt befante; fer man
nogare på dera finner man att de hafwa egtta stjelkar och småblad samt
knappar i toppen, fora innesluta deras fröstoft. ©åbane äro SBiigg*
mossan, fora raatt anwänber titt stoppning mellan stockar t träbwäg*
gar, att göra husen Warma. SSjörumeéfau, hwaraf Björnen bereber
fitt ibe eller winterläger. Alger lifna något JDioéfortte, raen hafwa
inga tybligett siiljda stjelfar etter blad, utatt äro nästan likartade öfwer
attt. De fora wäxa i luften fattas Sastoar, bland hwilfa lélaubs*
Saftoett, fora tjenar menttistor titt föda och läkemedel, Reu-Laswen,
fora är Renens begärligaste föda, aro de bekantaste. Af be många stag af
Lafwar, fora Wäxa på berg och stenar fom storpor, får man färgarn*
nen att färga tyg och garn raeb. Af Watteu-Nlger äro de många
arter Tång i hafwet, fora tjena till åkrars gödning, de utmärftaste.

fora Gräsen bekläda Wåra ängar, så 'betäcka Tångarterne klippor
och ofta bottnen t hafwet. >— Swamparue äro af otaliga stag; de
bestå mest af en köttig eller trädaktig maéfa, och wäxa nästan alltid på
förruttnade etter döende wäxter, af hwilfa de hämta sitt näring. Några
äro åttige, fåfom Morkler; flere gifttge, fåfom den Wackra Flug-
swampen. Af Fnoskswampeu erhålla Wi wåxt fnöste.

Den Wettettsta», fom bestrifwer Wäxterna så att man lär att tån»
na igen dera och Weta hwad de heta, samt hurudana de äro, och hwar*
till de äro nyttiga, med mera sådant, fallas Botanik.

Djurriket.

Djurett äro de lefivande warelferna här på Jorden, sont äro be*
gåfwade med fänsel och friwillig rörelfe. De lifna wäxterna i det, att
beras froppar äro orgattiferabe men de hafwa ett helt annat lif än
Wäxterna. Wärternas lif består blott bexi, att wätstorna löpa fram i
beras åbror, efter deras inrättning; men utom detta fom hör äfwen titt
bjurens froppar, hafwa djuren ett lif, af ett äblare och helt annat stag.
De weta af sig och andra fafer, ty de känna när någon rör wib bem,
be fe, be höra, och få widare. De fäntta äfwen att det ena är be-
hagligt för dem, och att det andra är obehagligt. Nar ntan står bem,
känna de att det gör ondt, och när man fraefer bera eller ger bent god
mat, så tycka be beröra, och fäntta att det sntafar wäl. De funna gå
hwart de wilja och röra sig, och förskaffa sig det fora är behagligt och
undwifa , eller drifwa bort det , fora de icke tycka ora: raen allt fådattt
kunna icke wäxterna.

Dra man raed uppmärksamhet tänker efter, huru djuren äro lika
etter olifa, få finner ntan snart, att de äro af fer attbeleé olika stag.
Det ar få mycken siilnad entettan Hunden och Gäddan, och emellan Gro*
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dan och Swalan, och emellan Fjäriln och Snäckan, sä att man wisit
icke tan säga att be äro af samma siag, fastän de allesammans äro
diur. — De aro: l") Däggande Djur, säsom hunden: 2) Fåglar,
fåfom swalan: 3) Amfibier, säsom grodan: 4) Fifiar, såsom gäd-
dan: 5) Insekter, säsom fjärilen, 63 Maffar, säsom den som bor
i snäckan. — Wi skola litet tala om de märkwärdigaste af hwardera
siaget.

1) Däggande Djur, — Somliga djur gifwa sina ungar di,
och föda dem, medan de aro sma, med sin mjölk, fåfom hunden, katten,
och fåret o. s. w.; kpcklingarne äter, få snart hönan kläckt dem ur sina
ägg, äta korn sch andra saker, fom hönan plockar ät dem, men mjölk
har hon icke att gifwa de fmå ungarne. Således gifwa blott en del
af djuren fina ungar di, och det är desse fom man kallar däggande diur.

Menmstan ger sina barn bt, och derföre är hon ett af däggande
djuren, om wi kalla henne för djur; men wi stola icke göra det här.
Hon är förmer än alla djuren. Hon äger förnuft, fom de faftta, och
från åtta däggande djur skiljer hon sig dessutom genom twcnne händer.
Wi stola derföre iarstildt tala om henne.

Ibland de däggande djuren bör jag först nämna de djur fem mest
likna menntstan. Somlige hafwa fyra händer eller fcåbe framfötter
och bakfötter delade i singrar, som mennistans händer. Sädane äro
Aporne, fom äro af mänga arter, dä mennistorna blott utgöra en art.
— Derefter följa Rofdjuren, fom hafwa spetsiga tänder, klor pa
fötterne och lefwa af andra tjur, som de fänga. Sädane äro Lejonet,
som är sä starkt och wigt, att det vfwerwinner alla andra djur: —-
Tigern , som är det grymmaste djur , och äter opp till och med sina
egna ungar: >— den smekande och likwäl klösande Katten: — War-
gen, fom är mycket snäl: — Räfwen, som lurar listigt pä höns och
gäsi, och andra smä djur och fäglar: — Hunden, som är wänlig ochsa trogen emot sin husbonde: — Björnen, font ligger om wintren i
sin koja, utan att behöswa mat. Widare Gnagaredjur: säsom
den snabbfotade Haren, den klättrande Ekorren: — Igelkotten,
som har hwassa taggar öfwer hela kroppen, och drar sig tillsammanssom en rund bott, när han blir rädd: — Väfwern, som bygger kon-
inga byggnader med flera rum i äbräddar, och de smä Mössen, som
gnaga häl pä kärl med sina tänder, och med dem skära sönder kläder
och andra saker. Nötkreatur kallas de som hafwa twä delta hof-
war pä fötterne, trubbiga tänber, och idisla sin föda, som bcstär i
gräs och örter. ©åbane äro Dxen , fom är få tälig och stark, och
plöjer opp wär äkcr, ttfltfa med Kon, som ger ost mjölk tttt mat: —

Geten, som helst klättrar bland klippor: — Faret, font ger ost ull
titt kläder: — Stenen, som har stora och greniga horn, och lcfwer i
de kallaste länder , der den sjelf gräftrer opp las under snön till mat ät
sig: — Kamelen, font har sin puckel pa ryggen och sin länga hals,
och som kan i mänga dar wara utan dricka , för det , att han wistas
pä sädana ställen, der watten sällan ftné. — Men äfwen andra däg-
gande djur lefwa af wärter^ utan att idisla, fåfom Hästen,- som sprin-
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ger så fort och för sig så rastt och stolt: — bet srauisiga Swiuet:
— Näshörningen, fora har ett horn på sitt näsa: — Elefanten,
som är bet största af alla bjur på lanbet, öfwer 5 alnar hög och 7
alnar lång, och utomorbentligt tjock, af hwars långa och stora tänber
eller betar matt får Elfenben. — Alla bessa gå på marken; raen nå-
gra hafwa ett hinna af tunnt stinn emellan fötterne, hwarmeb de stygg,
fåfottt ben fula Läber!appen, fom jagar efter Insecter seban bet blir
ntörft ora aftnarne: — ben farliga Söarnpijtcu, sont lefwer i war*

mare länber och suger blobet af de sofwattbe; anbre simma i haswet
raeb bakbenen hopwerta titt fettor, fåfom Skälhundarne; etter ock
blott fenor i stället för ben, såsora Htoalfifkeu, hwilket är bet största
bjur i wattnet. — Det sins Hwatsiffar, fora äro 60 alnar långa och
mycket tjocka, samt otroligt feta. Man kallar bem wäl sistar, och de
wislaö äfwen alltid i Wattnet i be stora haswen, raen be gifwa sina
ungar di och anbaé fåfom djuren på landen, och flera andra som jag
nu ej bör närana.

2) Fåglar. Fåglarna hafwa näbb, fjädrar på kroppett och
wingar, och gå på twå fötter. De flesta kunna flyga oppe i luften.
(Somliga wistas på Wattnet, fara iblanb ett stycke unber wattnet, och
komma sällan på lanbet, och de fallas Wattenfäglar. Somliga åter
wåga sig attbetes icke i wattnet, utan wistas enbast på lanbet, och de
kallas Landtfåglar. Således är hönan en tcmbtfågel och gåfett ett
Wattenfåget: och derföre har gasen fötter att simma med, mett hönan
kan endast gå och springa på marfen med sina.

Ibland fåglarna toitt jag först nämna Landtfäglarna, fåfom
Konborn , som är ett stor fågel: id han är få ftor , att hatt fan flyga
bort meb ett far, etter en fals: när .hatt räcker ut sina wingar, _ är det
åtta alnar ifrån den ena Wtngené ända titt ben anbra: — .Örnen,
fom ar mycket stor och flyger ofantligen högt: — Falken, fora man
i synnerhet förr tarabe och inöfwabe till jagt af Fåglar: — Ugglan,
med flera anbra, äro Roffoglar, med starka näbb och hwassa klor.
Widare, Strutsen, som är den största af åtta fåglar, men fan icke
flyga, utan springer endast raycket fort, emedan hatt hjelper titt meb
sina wingar; — Papegojan, som fan lära sig tala; Påfågeln;
Göken; Korpen; Kråkan; Skatan; Dufwan; Swalan; den fjutt*
gande Siskan, och den wippande Sädeserlan, och Kolibri, som är
den minsta af alla fåglar, ty den är liten som en fjäril, och äter en-
bast honung, som han meb sitt Utta näbb suger ur blommorna. X)n*

efter följa bland Wattenfåglarne; Swanen , som också är en ftor
fågel meb lång hals, och är snöhwit, och fer få wacker ut trär ben
simmar på wattnet: — Måsatt, fora far fora en pil ner i wattnet
och fångar sig sistar: — Stormwadersfågeln, font wistas långt ut
på hafwett, raen, emot antralfanbe storm, orolig söfer fristab wib fttster-
tie eller på siepp titt fjöfaranbes förskräckelse: — b.en långbenta Tra-
nan, och flera anbra fåglar, som äro gansta tatrtfa

3) Amfibier. Det sins många bjur, som kunna lefwa babe
i wattnet och på lanbet, och bem fattar matt Amfibier. Uttern, fora
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ser ut som ett huttt» met» korta bett, wistas Wal också i wattnet, och så
gör äfwen Skälen; raett be måste opp i luften för att anbas, om be
stola lefwa: be äro sålebes inga Amfibier. Deremot igenkännas be
werfltga Amsibierne af deras röda fatta blod, samt derigenom att be
anbas med lungor och icke raed gälar fom sistarne.

Alla Amfibier äro fatta och för ost rysliga, ehuruwäl somliga af
dem äro mycket granna. Många af dem äro giftiga, fåfom Ormar-
na. (Somliga af dem hafwa fyra fötter, såsom Ödlorne och Grodor-
na, men be andre slingra sig fram på marfett, fåfom Ormen. Somli*
ga äro lifwäl ätliga, och brufas af menttistor titt mat.

Jag witt nämna några Amsibier: fåfom Sköldpabban, fom har
twå hårba stal omfring fig, bet ena på ryggett och bet attbra unber
bufen och sticker fram berutur fitt hufwub och sitta fötter när hott beha-
gar. Hott bär fålebes sitt hus meb sig när hon går: men hott hinner
ock icke många steg om bagen; man fan berföre lätt fånga henne, och
hon smafar wäl att äta. — Grodan har jag rebatt nämnt: — Kro-
kodilen är en förskräckligt stor Odla, iblanb 20 alnar lång: har stora
fjäll på froppen, är mycket glupst och snål, så att ben äfwen tar men*
niffor, och ser rysligt ful ut. 2)en lefwer i strömmar och på lanbet
nära bent, i be warraa länbertra: — Salamanbern, fan ett fort
stuttb lefwa i elben, för bet, att när han fommer bit, foraraer bet en
faft ur hans fropp, fora gör att elben icke straxt fäster på honom. —

Kameleonten, byter ora färg. — Draken, fom raatt få mycket ta*
lat om, är ett liten öbla meb tmå fmå stinttwittgar, och gör ingen sta-
ba. Mett om 2)rafett icke är farlig, få äro £>vmat bet så mycket
met. Det sins Ormar, fom äro förskräckligt stora, så att be på en
gång funna swälja stora bjur: och somliga ormar äro oänbligen giftiga,
så att man bör snart, när ntan blir biten af bent. Skaller-Örmen
är ockfå giftig, raen han har ett stattra på stjertett, få att ntan hör när
hatt foraraer. Det ges många stags Ormar, fom icke äro giftige, och
och fora göra ingen siaba; ja somliga ätas titt och raeb af menttistor,
likasom raatt äter sistar.

4) Fiskar. Marne lefwa i Wattnet, och simma ber med sina
fenor, fora be hafwa i stället för fötter. De anbaé icfe såsom lattbt-
bjuren, utan deras hufwub» är öppet på sidorna, och igenom öppningar-
ne, fom man fattar Gälar, släppa de ut det Watten, som de tagit in
genora munnen och andas icke på annat sätt. De futttta derföre icke
lefwa på landet. De hafwa inga hår på froppen, utan i dest slätte
fjäll, etter och ett tjockt slem etter hårda stal. Deras blod är wäl röd,som de bägganbe djurens och fåglarnas; raen den är icke Warm fom
deras, och derföre frysa de också attbrig, fastän be lefwa i Wattnet t
be kallaste delarne af Jorben. Marne hafwa en otalig mängd af små
ägg fom man fattar $Jåm, och ben släppa be på tjenliga stätten i watt-
net, och när Solen Wärraer på ramen, få blir deraf andra sistar: afhwart råmfortt fatt bli ett sist.

Bland sistarne må här nämnas: Alen , fora slingrar sig fom en
orm: Gäddan, fom stufer andra sistar: 2lborrett, Gösen, Laxen,
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fom fångas när han statt, fara uppför forsfar i floderna: SSraxen,
Siken, Iden, Mörten, ben fula Laken: Torsten, hwilfen ett»

bast, fom få många andra, sinnes i hafwet, och flera andra, fom äro
besynnerligas fåfom <3tmpatt, fom har stort hufivud med fyra horn:
Flundran, som simmar på ena siban och har begge ögonen på ben
anbra siban: Strömmingen, som simmar i stora hopar, och (Sillen,

som hwart år fommer från Norra Ocean titt Atlantiska Hafwet i stor
skara. — Men énttu ett otalig mängb af sistar finnas på Jordklotet,
fora raatt icke får se hos ost : och ibland b>era aro somliga mycket befytt*
nerltga. Somliga äro mycket granna , med röda och gula, och blå och
gröna färger: fåfom Gulbfiflfarnc, hwilfa se ut fom be Word förgyll*
be, och hafwa så nätt och wacker siaptrad. Somlige af besynnerlig
stapnab: fåfom ben ofantligt stora Hammarfiskeu, fora har ett hufwub
liffom en hammare, och ett öga sett på hwar ända af det långa httf-
wudet, och mun mibt unber halsan: och Hajen, som har många rader
tänder i munnen, och fan bita af en menttista, och äta opp den i twå
munsbitar: och Sågfisken, fom har liffom ett långt horn, meb såg-
tänber på begge sibor fram i hufwubet: och Stören, som är också ett

ftor sist, meb mun unber hufwubet, och tömmar. Af en fort Stör,
hwilken i Rysland fallas Bäluga, får matt den ramen, fom sederme-
ra tattaö Kaoiar. (Somliga sistar hafwa taggar öfwer hela froppen,
just som Igelfotten. Somliga äro runda som ett klot, så att det är
attbeleé sont ett hnfwud stulle sirama: och det fras äfwen sistar, fora
hafwa den förunderliga egenstapen, att ora man rör wid dem, medan
de äro tefwanbe, så domnar hanben etter foten bort på en tång stund;
och ännu många anbra om hwilfa man fan läsa besynnerliga safer.

5) Insekter eller Arfätt. Insekterna äro af många stag:
somliga Insekter, såsom fiärilarne, äro mycket granna: men ifrån bör-
jan äro be icke såbana. Seban fjärtlen har lagt ägg, så blir beraf
mastar, fom fattas Larftocr, och bessa äro mycket fnåla, få att be
åta opp löfwen på träben och wcirterna på marfen, såsora Kålmasken
plår göra raeb fåtett. När Larfwen ätit och ester flera förändringar
tittwext så mycfet han behöfwer, så fryper han titt något ställe; ber
han tror att han stall få sitta i fred, och fätter sig fast ber. Ibland
spinner han äswett omkring sig med sina trådar liksom ett swepning etter
innesluter sig inom en stal som bå kattas Puppa. Men när Puppan
har warit sin tib, så kommer ber frara ur ben, fora ur ett ägg, en
fjäril etter insekt, och breber ut sina granna wingar, och fuger sen en-
bast honungssaft ur blommorna. Men olifa stag tttbilbas på olika sätt,som här blefwe för wiblyftigt att anföra.

Af de särstilta infeflerna witt jag nämna: den smutsiga Torn-
byflett; — den gröna Spanska Flugan, fora uppdrar blåfor på
huden: Koschenill , hwarmed man färgar purpurröd!: — Lysma-
sken, fom lyser som ett ljus i mörkret: — Fjärilarne raeb sitta
granna smutsande wingar: — Silkesmasken, fom är en larf af en
nattfjäril, och som spinner siifet, såsom ett nystan omkring sig, när han
statt förwandlas titt Puppa:—Getingen, fottt sticks så elakt:—Biet,
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fora tittreber i sina konstiga bott honung och wax: — Myran, fom
bygger sina stackar raeb ntånga runt uti, ber be ligga ora wintren, och
ber be forwara sin mat och stöta sina ungar: — Flugan, fom Wi-
stas i wåra rum, och iblanb sticks så förtretligt: — Spindeln, fom
fpinner sina konstiga nät för att fåttga flugor beri: — Skorpiott, fora
har 8 ögon och 8 fötter, och i stjertett en tagg, hwarmeb han sticker så
giftigt som ett Orm: — Kräftan, och otaliga andra.

6) Maskar. De mastar, som man hår menar, aro helt an-
bra ätt Insekternas larsmer. 2)e rätta mastarue äro utatt sötter, utatt
ögon, och titt och meb utan hufwub. Somliga af bem wistaS tte^e i
Jorben: somliga i wattnet och foratiga i anbra bjur titt och raeb i
raennistatt. (Somliga äro så fammanfatta, att bet är fåfom många
särsiilta bjur ttttfamraattS: fåfottt Benikemasken, fora har ntånga le*
ber, och hwar leb är liksom ett särskilt bjur. — Hit höra äfwett Igeln,
fom fuger blod: — Metmasken, som tjenar titt agn, att meta fiff
med: — Snäckorne, hwilka ligga inne i ett hårdt stal, som går t
frof, i mindre och mindre rundlar : — Mustlau , som ligger mellan
tmå stal, och hwari de så fattade åtta per tor wåra: -7- Korall-
maskarne, som bo i hålett i ett stags stenar, hwilka se ut fora bustar
och hwilfa igenom be små bjuren bildas, lifsom stålet på snäckorna; titt
och meb den wanliga (Swarapett, fora tttatt brttfar att torka bort wat-
ten meb, har warit djurs boningsrum. En stor del af mästarna äro
äfwen oättbligett fmå, så att matt icke fan fe bem raed blotta ögonen,
utan man behöfwer mikroskop för att bli bem warfe. 2)e fimraö, fom
äro få fmå, att många af dera funna bo i ett hål på ett fanbfortt, fom
är så litet, att raatt knapt fan se betfarama — hwad statt dä deras
agg och ungar wara? — och hwad är det icke för ett omätligt afstånd
ifrått Elefanten titt dem?

Hwart och ett djur har sitt ändamål, och har af Alltings Skapa-
re fått sitt runt, och sitt fyfjta, få att allt på Jorbett statt wara i ord-
uing. Jag witt omtala något i detta affeettt»e, fora förtjettar upp-
raärffattthet. När titt exempel ett djur dör, få skulle dest kropp ruttna
och stämma Inften med stn stanf, ora det fick ligga: men fnappt är det
döbt, förr än Korpen, och anbra rofbjur famlas, och inom tott tid
äta opp afet. Men om det ligger få, att fåglartte och djuren ej fora*
ma åt det, få foraraa insekterna. t>å lägger Spyfiugan sitta ägg på
afet, och ittora ett litett tid lefwa der millioner mastar, fora snart äta
opp det. D>e fpridaS sedan ut, bli flugor, och fångas sedan af fåglar-
na: och allt är fåfom bet war förut: och hwar och ett har gjort fm
fystla, för att hålla Jorden ren, och tjeutig att bebo. Så ät det äf*
wen i attt annat. — Hwarje djur har fitt fått att lefwa, att föda sig,
att stöta sina ungar, och att undwifa farligheter. Somliga hafwa fått
starpa tänder och flor att förfwara sig med: andra åter horn att stån-
gas raeb>: andra hafwa taggar, fåfom Igelkotten, andra funna springa
mycket fttättt, fåfom Haren etter flyga undan raycket hastigt, fåfom fåg-
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latna och stugan. Jag ttämnde äfwen en sist, fora gör att handen dom-
nar, om man rör wid honom. Somliga hafwa ett hårdt stal, fåfom
Sköldpaddan, och med andra är det ännu annorlunda. Ja, fomliga
bjur ligga, liffora be woro böba ora wintern, men waftta ora foraiuarn
åter upp, fåfottt ur en föran, få att be lefwa enbast ben wackra och
angenäma årstiben, raen weta alldeles icke af bett fatta och obehagliga.
Man fager ora såbana bjur att be ligga i Ide om wintern. £>e be-
höfwa då hwarfen mat etter dricka: och det, fora är allra befynnerlt-
gast, är, att fastan de attdrig lefwa ora wintern, få fäntta de lifwäl
när den tiden statt fomma, och laga derföre titt åt sig beqwäma bon,
och krypa dit in, och somna der >— och waftra sen icke förr upp, ätt
wåren foraraer. — Så ttttderligt och Wäl har Gud attstaltat för alla
lefwattde warelfer.

Den wettettstap, fom afhandlar djuren, tattaQ Zoologi; raatt har
farstilta böcker om de Däggande djuren, ora Fistarna, ora Fåglarna, om
Slmftbtertta, om Insekterna och om Maskarna: ty de äro så många af
hwart flag att man ej stutte funna i en bof bestrifwa dem alla, så
tydligt fom man borde, Bestrifning om Mineralier, Wäxter och Djur,
eller ora åtta naturens rifen, fattas eljest raed ett attntant naratt Na-
ttttal^iftovia»

2. ©tn Jordens farstilta Länder.
Wi öfwergå nu titt bestrifning af fjelfwa länberne, men den afmina Läsare, fora mitt med nytta göra meb mig betraa stora resa fring

om lorbens alla Länber, hwilcen wi ttu stola foretaga, bör berföre på
sina Kartor uppföfa alla de ställen och orter, fom jag talat om, ochnoga gifwa att på huru be ligga tttt HWaranbra och hwad de heta, attt
efter fom jag nämner och bestrifwer dem *). — Wi börja naturligt-wis med den Werldsdel, hwilfen wi sjelfwe bebo.

G u r o h) a.
©rättfor. Werlbsbelen Europa gränsar i norr titt Ishafwet;

i wester titt Westra Oceanen; i söder titt Medelhafwet; i öster tittSlsien, men fora den dernted bildar ett fararaanhängaube land,- uppbra*gas gränforne olifa; attraännafi antages lifwäl gränsorne waraArchipe-
lagett, Marmorafjött och Swarta Hafwet änba titt mynningen af stoben

*) Den som will minnas allt bet, fom hår förekommer, han bör, sedan t)an
pa Kartan sett hwar allt det år och ligger, som han låser om i boken,tillsluta ögonen och tänka efter. Om han då har landet, likasom a^ritadt
utom fa, sä att han liksom ser, huru uddar och wikar och flober och merafabant ligga till hwarandra; sa är bet fom det bör wara. Men kan han}sxe det , så bör han sä länge betrakta bilden pä kartan, tills han far denla klar och rrt inom sig, att han efter den lan räkna opp attt bet , somhcra wtll lomma ihåg.



55

Kubatt, feban följande Kuban och Teref, gränsfloderne emot Kaukasien,
och derifrått långs åt nordwestra fusten af Kaspista Hafwet till floden
Urals mynning, fårat widare denna flod uppåt titt Uralbergen, hwilka
febermera änba opp till Ishafwet, utgöra ett bestämbt råntärfe entettan
Europa och Asien.

Storlek. Europa är af alla Werlbsbelar bett minsta; största
långben, ifrån sybwest titt nordost är öfwer 500 tttil; största bredden i
söder och norr, 350 Swensta mil; widden af fasta landet är omfring
100,000 geograsi^a *) qwabratmil, eller i Swensta qwadratmil om-

kring 88,000 6"), och öarne utgöra omkring 15,000 qwadratmil.
Haf och Hafswikar som stöta till Europa, äro: 1) Nor-

ra Dcean eller Ishafwet, jentte bis; wik Hwita Hafwet. 2) Nord-
sjön, och best wif Kattegat etter Schageraf , som går i en fröfnittg,
först emot öster och seban mot föber. 3} Dstersjön, och best wifar,
Bottnista Wiken, fom går opp ända till Polsirfeln, Finska SBifett,
fora sträcker sig mot öster, och LMändsta Wiken, mot sydost. 4)
Atlantista £:ceau, jerate dest grenar, wikar och betar fåfottt Irländ-
sta Sjön, mellan öartta Irlattb och Vritannien, Kanalen, sober om
Storbritannien, och Frausta Wiken, än längre föberut; utanföre
sybwestra belen af Europa fallas Atlantista hafwet Spansta Sjön.
5} Medelhafwet meb best wifar Lionsta och Genuesista Wikar-
ue, Adriatista Hafwet etter Venetiansta wifen octz> Archipelagen;
Marnwra Sjön eller Propoutideu förena Archipelagen och Swarta
Haftoet. 6) Swarta Hafwet, och best wif Azowsta Sjön eller
Mäottbett: och 7) Kaspista Hafwet. — Utom bessa tränga en ftor
mängd af rainbre wifar in åt lanbet, isynnerhet på kusterna af Ishaf-
wet, Nordsjon och Archipelagen.

Halföar. De halföar i Europa, fora här böra nämnas, äro
1) Skandinavien eller Nordiska Hal fött,,, fora oragifwes af Hwita has-

wet, Norra Ocean, Norbfjön, Kattegat, Östersjön och Bottnista Wifen:
— 2) Hesperien etter Spansta Halfött, som utgör Europas sybwestra
bel: — 3) Italien, som skjuter såsom ett långt nas ned i Medelhaf-
wet, och bildar öster ora sig Venetiansta wifen: — 4) 2!ftorea, toto
Medelhafwet och Archipelagen: — 5) Taurien etter Krim, mellan
(Swarta hafwet och Mäotioen: — Q) lutlaud, fora cmgifraeé af
Nordsjön, Kattegat och, Östersjön.

Öar. Stora Öar i Europa, aro följande åtta: Norra och So*
dra Nova 3emla, font raeb ett sund äro stiljde från hwarandra;
Stor-Nrittannien, Island, Irland, Sicilien, Sardinien, Kre-
ta etter'©aubta, Korsika och Seland, hwilken sista ligger mettatt

*) Femton qeoqrasista mil eller en grad, swarar emot nära 194 Swensta
mil (M-I^i.

**) Qwadrat-innehället kan af flere orsaker icke bejlämbt nppgifwas, afhwil-
ka den obestämda gränsen mot öster är en af de hnfwndsakligaste. SKi
hafwa derföre här liksom t det följande, utsatt detsamma hälft t runda
tal för minnets unoerhielpande, hwilket ock torde wara mest leuwligt i en
Bäi!OPOf.
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Kattegat och Östersjön. — Attfetttiga Öar äro ©gribos etter Negro-
pont, Archipelagen; Mallorka, i Mebelhafwet, på fusten af ©panten;
Ösel, utanför Lifflandsta wifen; „Fyen, mettan Selanb och lutlaub;
Gottland och Öland, inne i Östersjön; Hinboe och Senjen, nord*
west på <Sfattbinavten; Kefalonia, norbwest ora Morea; Kolgow eller
Kulguea, norbost om Hwita Hafraets öppning; Laaland (Lålanb), fö-
ber om (Seelanb; Rugen (Dtygett), st;braeft i Östersjön; D>agö, norr
om Öfet; Mtnorfa, norbost om Mattorfa; Korfu, norr om Kefalo-
nia; Man och Anglesea (Ängelsi) i Irländska sjön; Yviya (Ivi«
fa), sybwest om Mattorfa: Åland, wib mynningen af Bottnista wi-
ken; Lcoté, norbwest ora Britaunien; Falster, öster om Saalanb;
Shctlaub (Schetland), norbost ifrått BrttattmeraJ norra fusi: Wight
(Djerrfi), och Jersey (Guätt), i Kanalen: Bornholm, mettan Ölattb
och Rugen; Guernsey, l^cirnsi), norr om Jersey; och Malta, so-
ber ora Sicilen, jemte flera anbra. — (Såfottt betybliga Sfärgar-
bar böra raårfaö: Dattsta Öarne, wib inloppet titt Österstön: Ö-
arue i Archipelagen; NorrfPa »Skärgårbcn, norbwest ora Sfanbina-
vien; Finsta <Sfiirgårbeu, wib östra och norra stränbertra af Bottniska
och Finska wikarne; Swensta Skärgården, wib westra ftranbctt af
Östersjön och Bottnista wifen; Dalmatifia Öarne, wib östra kusten af
Abriatista hafwet; lonista Öarne, omfring Kefalonia och Korfu;Hä»
buderna etter Hebribertra, sober och fybott ont Levis; Shetländsta
Öarne, omfrmg She.lanb; Orknen (Drftti) Öarna etter Orkabertta
mellan Vritanniett och Shetlättbsta Öarne och lélanb; Liparista etter
Voltanista Öarna, norr ont Sicilien; Scilli Öarne, etter Sorlinger-
na, wib sybwestra übben af ©tor-Britannten; Hieriste Öarna, på
kusten mellan Lionsta och ©emtesista öarne; och flera anbra.

Sund. De tnärfwärdigaste Sunden äro: Örefunb, raettan ött
Seland och Skandinavien; Stora Balt, raettan Seland och Fyen;
Lilla Balt, raettait Fyen och lutland, genora hwilfa tre sund matt
fommer ifrån Kattegat tttt Östersjön: — widare Sundet wid Calais,
mettan Nordsjön och Kanalen; Gibraltars Sund; Messiusta Sun-
det, mettan Italien och Sicilien; Hellesponten , etter (Sunbet wtb
©arbattettertta, raettait Archipelagen och Marraorafjön; Tracista Vos-
foreu, etter Sundet wid Constantinopel, mellan Propontiden och Swar-
ta hafwet; Sauriflfa etter Krimsia Sundet, raettan Swarta Hafwet
och Mäotiden, och Waygats Sund, mettan Nowa Zemla och fasta
landet.

LanbtubbarochNiis. De raärkwärbigaste Uddar af Eu-
ropas land äro: Nordkyn, fåfottt den nordligaste af Europas fastaland (Norfcf ligger wäl nordligare raen på ön Mageröe); Cap
finis terre *), fåfom den westligaste af fasta landet; Cap Gibraltar,
wid Gibraltars sund, der Europa är närmast Afriea; Capo Vassaro

*) Cllp finis terre, betyber på Swensta: Werldens anta. Man kallade
denna utbe få, för det, att man trodde att allt land slutade der, då man
ej wifte af Slmerifa.
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sober ora Sicilien, och Cap Matapan sober på Morea, såsom bett
sybligaste. >— Wibare: Stadt, wester på Sfanbitrawien: Lindesnäs,
sober på samma halfö Wib Skagerrak: Skagen, norr på lutland, ber
Kattegat wibtager: Landseub och Cap LiZarb, sybwest på Stor-
Brttannien wib Kanalen: (Sap be la Hague (bölahag) , wib sobra
siban af samma fjö: Ön Ouesfaut (Mssang), wester på Bretagne,
fåfom westligaste übben af Gallien: Cap £?rtegal etter bi Ortignera,
norbwest på Spanien, Capo bi 3*iocca Sintra, och Cap San
Vincent, wester och sydwest på samma lanb; Cap Crettz (frö) öster
på Spanien, wib Lionsta wiken: Capo Spartivento och Cap bel
Arni pa sobra änban af Italien. — De flesta af beöfa Lanbtttbbar
äro höga klippor, fora kunna fes långt ut i hafwet.

Bergsryggar. De största Bergsryggar i Europa äro föl-
janbe: 1) Pyreueerne etter Pyreneista ©ergen, som ifrått iåap Creur
sträcka sig wester ut mettan Franfrife och Spansta Halfön, attba till
Frattsta wiken och en fortsättning beraf, fom längre fram fattas Afiu-
rista Bergen , stryker igenom hela norra delen af Spanien tttt Cap
Ortegal och Cap siniS terre. 2) Alperna, etter Alptsta Bergen, hwars
största flumpar finnas der Gatttett, Gerttranien och Italien sammanstö-
ta, etter norrut ifrån Genuesista wiken, ungefär få.-långt ifrån stran-
ben beraf, fom det är ifrån samma strand titt ön Korsifa. Hela trak-
ten är otroligt full af berg , och det är lifgsom flera stora bergsryggar
siulle der sammanstöta och forfa hwarandra wid ett ofantlig bergsfltttnp
fora fallas Sanct Gotthardsberg. ©ett gren, fora derifrån går åt
uordwest och seban mot norr mellan Gallien och Gerttranien, fattas
lura: den som gar sydwest och sedan åt söder mellan Franfrife och
Italien bibehåller namnet Alperna, särat innehåller de högsta bergensom sintras i Europa: och bett grenen, fora går österut mettan Italien
och Germanien, förbi änban af Venetiansta wifen fallas Tirolsta
Bergen: och på östra siban om öfra belen af Venetiansta wifen Dal»
matista Bergen, 3) Apenninerna börja ber Alperna gå titt Me-
delhafwet: de fröfa sig feban österut omfring Genuesista wifen, och
gå utföre hela Italien titt Cap bel-Arui. 4) Balkan etter Hätnus,
som är en fortsättning af 2)alraatista bergen, går genom Turfiet öster-
ut , änba titt Tracista Bosforen och Hettefponten : och ifrån denna bergs-
rygg går, ibland andra, ett gren söderut igenom Grekland ned titt Mo-
rea, hwilfen bor fattas de Grekiska Bergen. 5) Ceveunerue, äro
i södra delett afFranfrife, och siilja de watten fora fatta i Medelhafwet
från t»era , som falla till Atlantista Ocean. — Asturista bergen ,

Pyre-
neerne, Ccvennerne, Alperne, Tirolsta bergen, Dalnratista bergen och
Balkan, raed alla beras grenar, utgöra sålebes, ora man närmare ger
aft på bem, en euba ofantlig sträcka raeb berg, font begynner wib Cap
finis terre, och slutas raeb Hettefponten; och fom fålebes utgör Euro-
pas stora As. Men hwab fora är ännu märfraärbtgare, är bet, att
ben åter höjer stg på anbra siban ora futtben i Asien, och fortfätter sin
ofantliga sträckning mot öster igenom hela denna stora werlbsbel. Wi-
bare L) Karpaterne, fom gå i en böjning omkring notbtoeftra, norra
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och östra sidorna af Ungern, och hwarifrån ansenliga grenar gå in åt
Tystland, såsom Bohmifla eller Sudetista bergen, m. m. 7)
Nra! eller lugoriffa Äsen, sont utgör gräns emellan Europa och Asien.
Dett {»örjar wib Ishafwet, och wiker norr om Kaspista hafwet österut
in åt Asien. De Norrsta Fjallarue eller åléten eller Seveberget,
som äfwen begynner wid Ishafwet litet öster ora Norbkap, sträcker sig
sedan åt sydwest efter fttftett, och sedan den hunnit längre söderut gre<
nar ben sig så, att ben största ryggen kröker mot wester och sober titt
Linbesnäs, och bett lägre gar rätt fram, tills ben förlorar sig på Kat-
tegats östra flranb. — En stor bergsrygg gar äfwen öfwer öartta Kor-
sifa och Sardinien i norr och söder, och igenom Island stryker en stor
fjällrygg i öster och wester. Utom alla beöfa bergsryggar gå flera an*
senliga på ©pansta halfött, på Stor-Britannicn, på Sicilien, genom
Greklanb, genora Franfrife och genora Tystlattb.

Landtryggar och Sanbtfjojber. Twå mycket höga
trakter finnas i Europa, af hwilfa ben ena är wid Alpista bergen ;
ty derifrån rinna flober titt Lionsta wifen, titt Venetiansta wifen, till
Norbfjön, och tttt ©loarta haswet: och ben anbra är i Nystlanb un-
gefär rätt föberut ifrån Laboga och rätt i öster ifrått Lifflänbsta wikens
innersta del: berifran förarna flober fora flyta titt Kaspista hafwet, titt
Swarta hafwet, till Ösierfjön och Hwita haftoet. Igenom Senna Landt-
höjd, fora tattaS Alauuista höjben, går i nordost och sybwest, en
Lanbtrygg alltifrån Ural till Karpaterne

, och ben skiljer be watten, font
'flyta föberut, ifrån dem, fom fatta till Ishafwet och Östersjön. En
stor Landthöjd finnes äfwen i östra delen af Spansta halfön, der de
linjer gå öfwer hwarandra , fora dragés raettan Cap-San-Vinccnt och
Cap-Creux, och raettan Cap finis terre och ön Hviya: ty derifrån flyta
flober åt åtta sidor. (in byltf sins i östra delen af Franfrife, hwar-
ifrått be strömmar fomma, som fatta till Kanalen och öfra belen af
Franska wifen. För vfrigt fomcka floberna från bergssträckorna och
de mindre landtryggar och höjder, font finnas i alla land.

Höga Berg. De flesta af de bergsryggar, fora wi här of*
wanföre bestrifwit, äro så höga, att en ewig snö och is ligger på de-
ras spetsar, sora sträcka sig högt ofwanora raolttett: och de högsta af
bera fom jag här bör nämna, för att gifwa mina Läsare begrepp om
beras höjd, äro: ibland Alperna, Montblanc (mong*btang) och Mou-
te-Nosa, ictnte flera andra, hwarbera öfwer 2500 famnar, etter nära
en half mil högt; — iblanb Pyrenéerna, Montperdu (mong-perby) och
Malabetta, meb flera anbra omfring 2000 famnar; — Ätna på
Sicilien är 1818 famnar: — Moute Rotoudo på Korsika, Lom-
uitz bland Karpaterne, Gran Saéfo bland Apenninerne, Suohättan
bland Norrsta fjättarne, och mänga anbra, hwarbera omfring 1500
famnar etter en fjerbebels mil i höjb, och berutöfwer — allt rafnabt
oftoattom hafwfts yta. .

Vulkaner, etter etbfprutattbe berg, äro: ilttta, Vesuvius,
i södra belen af Italien: Stromboli och flera, anbra, på Liparista
öarna: Heckla och Krabla, med flera andra, på Island.
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lorbbcifningar håttba oftast i be trakter ber elbfpnttanbe
berg finnas, fåfom i nebra belett af Italien, på Island, på öarne i
Archipelagen, på Sicilien, och i förra feftet tinrade äfwen en för-
sträcklig jorbbäfning på westra fusten af ©pansta HalfÖn.

Insjöar. De största och raärkwärbigaste Insjöar i Europa
äro: Laboga, Qnega, Peipus , sober ora Finsta wiken; Ilmcn,
söder ora Ladoga: Wettern, öster ifrån Kattegat; Saimen, uordwest
ora Ladoga; Enaraträst, oppe wid Nordkap; Mälaren, wid westra
stranden af Östersjön, gent emot Finsta wifen; Wettern, sydost ora
Wettern; Plattctt etter .Valaton, Ungern; Päjäne, wester ora
©ainiett: Storsjon, mettan Bottniska wiken och Norrsta Fjällarne;
Nlojärwi

, norrut ifrån Päjäne, raettan Poitnista wifen och Hwita
hafwet; Vobenfjon och Leman etter Geuferfjön, -t sybwestra hörttet
af" Germanien.

Strömmar. £>e största och raärkwärbigaste floder i Europa
å'ro följande: 1) SBolga, fora börjar sitt lopp midt i Nystland, och
sedan den förenat sig raeb» fl.ra stora strömmar, fåfom £)f'a ochKatna,
faller ut i Kaspista hafwet. Dest fällor äro wib Alaunista höjbeu, wib
Sen stora lanbtryggen, och wib Uralsta bergen; best längd är öfwer 400
mil. — 2) Donau, (nära 280 mil lång), fora har sin fatta i -syb-
westra belen af Tyskland, och medan den fiptex igenom detta land, upp-
tager, utom andra, siröntnrarne Lech, Isar, Inn, Sus och Mora»
va; rinner seban genom Ungern, och upphemtar der floberne S3rau,
Muljr, Theisse, Marosch och Sau; går widare genora Turfiet,
och upptager derunder, ibland andra, floderna Aluta (etter Qlt),
Sereth och Pruth, fora förarna från Ungern och Polen; hwarefter
ben flyter ut i ©raarta haftoet. Donau, och best grenar, hafwa fina
fällor wib Alperne, wtb Karpatista åfen, och wib Balfan. — 3) Dnie-
per, fom uppforamer wib Alauntsta höjben, utgör seban granö raettatt
Rystlaub och Polen, och upptager unber sitt lopp flera flora strömmar,
och isynnerhet Sug, just ber ben faller Swarta hafwet. — 4) laik
etter Uralfloden, fora upprinner wid Uralsta bergsryggen, och flyter ut
i Kaspista haswet. — 5) Dwina, sora faller ut i Hwita hafwet, och
har ntånga widsträckta grenar i norra Nystland. — 6) Don, som äf-
wen har sitt fälla mibt t Nystland, och faller ut i änban af Azowstasjön , seban ben förenat sig meb stera ansenliga strömmar. —7) Nhen,som börjar meb twå -råttor wtb Sattet Gottharbs berg; flyter igenom
Bodensjon, blir seban gräns mellan ©ermanieit och Gallien, och upp*
tager strömnrarne Aar, Neckar, Maiu, Mosel och Maas, jerate
flera anbra, innan ben hinner fram titt Norbfjön. — 8) Petschora,
fora, norbost i Rystland, faller i Ishafwet. — 9) @lbe,fora upprin-
ner i Vöhraista bergen, och faller uti Norbfjön. — 10) Loire (loar)som flyter igenom Frankrike , och faller ut i westra Ocean strart ..sober
om Bretagne. — 11) Weichsel, sora igenom Polen flyter till Öster-
sjön. — 12) Nhoue (rått), som upprinner wib Alperna (wid Sanct
Gottharbs berg), flyter feban genom Gcnfetfjön, och efter att hafwa
råf Saone- (fan) ftrömtnen, fom foraraer ifrån norden, flyta be
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förenade rått föberut titt Medelhafwet. — 13) €ber, fom kommer
från Karpatista bergen , och feban ben upptagit, femte anbra, Warta,
som fommer ifrån Polen, faller ben ut i Öfterfjött, icke långt sybost
ora Nugen. — 14) Tajo , sont styter igenom ©pansta halfön wester-
ut, titta ben wib Sap-Nocca-©iittra faller i Oceanen. — 15) Riitta,
fora har sin fatta nära intill Wotgaé, men rinner åt norbwest, och fal-
ler ut i Lifflänb!?a wifen. — 16) i&ötfya <£tf, fora begynner sitt
lopp'i Norrsta fjällarne, flyter sedan genora sjön Wenern söderut, och
faller ut i Kattegat. — 17) Seine (fän) som flyter igenom Franfrife
westerut titt Kanalen. — 18) Po, fom hårfina källor wib Alperne och
Apenninerna, och flyter öster ut genom öfra belen af Italien titt Ve-
netiansta wifen. — 19) Mewa, som ifrått Laboga flyter till änban af
Finsta wifen och afbörbar sålebes ©airaens, Onegas och Itmetts jettt-
te Labogas watten; och 20) Shanteé (täras) etter Therasen, fottt t

föbra delen af Stor-Vrittanniett flyter österut, och fastar ftg slutligen!
Norbfjön.

(Strömfall, fora här böra omtalas, äro: ett, som Nhenström-
nten gör, feban den hunnit ett stycke ifrån Bodensjön och hwilfet är
13 famnar högt, samt tattat Fallet wib Lansen; — ett fom ®ö»

tha Elfwett gör litet nedanför Wenern, hwilket fatt är 17 famnar högt,
och heter Trollhättan; men det högsta toattenfatt, fom sins i Europa,
och, såwida man wet i hala Werlden, är det underbara fattet ora 230
famnars höjd i Pyrctteista bergen, fom jag förut omtalat.

Hafshwirflar. Det händer på några stätten på Jorden,
att wattnet, fora med Ebb och Flod flyter igenom trånga futtt», hwirf-
lar der omkring meb fåt>an fart, att det drager äfwen stora stepp met>
sig, hwilfa till stut, sedan de fommit midt i hwirfweln dragas ner un-
ber wattnet och stås sönder mettan klipporna på hafsbottnen. Sådana
underliga stätten fattas Hafshwirflar, och de tnärfwärdigaste i Europa
äro Malftrötnmen i stärgårben wester på Norbista halfön; Karyb,
bis, i Messinsta sundet; och Guripus, i sunbet raettatt ön Negropont
och fasta lanbet.

Fördelning tiftegioneo. Europa fan, efter läge och
sträckningen af Sjöar, Bergsryggar och Flober, beqraäraligail förbelas
i följanbe 10 Negioner: 1) Skandinavien, som uti instränftare me-
ning utgöres af Norbista halfön; uti wibsträcktare innefattar äftoett
Intlattb och Dattsta öarne. — 2) Brittiska Oarne i westra Ocean;
2) Germanien etter Tystlanb, mellan Norbfjön, Östersjön och Vene-
tiansta wifen; 4) Gallien etter Frankrike, mettan Spanien och Ger-
manien; — 5) Hesperien, etter Spansta halfön; 6) Italien; —

7) Östra Europa etter olit)^lanb, fora ifrån Ishafwet och Östersjön
sträcker sig till Asien och ©toarta hafwet ; — 8) Polen , mettan Öster-
sjön och Swarta haswet: —9) Paunonien etter Ungern, raettatt
Tt;)Tlanb, Polett och Turkiet; — 10) Greklanb och nuwaranbe Tur-
kiet, raettatt Abriatista hafwet på westra sibatt, och Archipelagen, Pro-
pontiden och Swarta hafwet på den östra.
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Länder, font har böra märkas i be 10 Regionerna, hwari
wi tiflförene förbelt werlbsbelen Suropa, äro följattbe : 1) Sk att bina-
vi ett: Swerige, den del af Nordiska halfön h fom ligger öster ora fjett-
ryggen; Norrige, fom ligger wester ont sjellryggen; Lappland eller
lanbet norr om polctrfcln ; Daunemark, som utgöres af lutland och
Dansta öarne. — 2) Wib Öarne i westra Ocean raärfeö, Ir«
lanb, samt sobra och större belen af Stor-Bt ittannien fora fallas Eng,
land, och ten norra benämnd Skottland, äfwensom toeflra belen af
Englanb, fattab Wales. —3) I Negionett Germanie Belgien
och NederlÖuberne, fora ligga wib Norbfjön, och äro få laga att haf-
wet iblanb öfwerswämmar flora sträckor deraf; Söeftfalcu, lanbet öster
om Nederlänberne; Sacksen , i wibsträcktare mening hela norra tåg-
lanbet af Germanien; aSöhmcn, Mähreu, Sd)lefien och Lausitz t

östra höglanbet omfring Dber och Clbe; Österrike , fom ligger i syb-
östra hornet tnettatt Mähreu och Italien; Helweticn, som ligger mel-
lan Vobenfjon och Genfersjön, iblanb Alpista bergen, .och är bet hög-
sta lanbet i Europa; Vajern, som ligger wester om Osterrife Fratt-
keu, som ligger midt i lanbet, och Schwaben , mettan Bajern och
Rhenströmmen. — 4) Gallien: <&lfas och Lothriitgcn, lanbet wester
ora Nhen, åtttiljba af Vogeserne; Flandern wid gränsen af Neberlän-
derne; Normandic, wid ©etnené utlopp och .Bretagne, yttersta halfön
i norbwest; Provence, sydöstra, och Langucboc. sybwestra fustianbet,
åtsiilbe af Rhone. — 5) På ©pattsfa Halfön märkes: att sybwe-
stra belen deraf fattas Portugal och det öfriga Spanien. — 6) Af
Italien fallas öfra delen Lombardiet. — 7) I Rystland raär-
kes: Finland, fom år öster ont Bottniska wöett; Ingermanlaud och
Esthland, wid ginffa wiken; Lifflaub, mettan Lifflandsta wifen, Pei-pus och Diina; och Lilla Tatariet wid Swarta hafmet, hwartitt äf-
wen Krim etter Taurien hör. — 8) I Regionen Polen, ntärfeé
Kurland wid Lifflandsta wiken, Diina och Östersjön; Preussen, äf-
wen wid Östersjön; och Sitha«en, söder om Kurland och öster om
Preussen. — 9) Af Ungern och Pann oni ett heter den östra delen
Siebenburgen (sibenbyrgen); den södra mellan jDrau-strömmen och
Venetiansta wifen, Illyrieu; ocb den norbwestra och största belen kallas
egentligen Ungern. — 10) Turkiets föbra bel jemte halfön Tio*
rea och öarne berorafrtng, är bet, 'ont egentligen heter Grekland.

Klimat. De norra länderna, fåfom norra delen af Nystlanb
och Skandinavien, hafwa langa och fatta wtntrar, som blifwa attt swå-
rare ju längre ntan fommer opp emot Ishafwet. De tänber beremotsom ligga föber om Europas stora åé, fåfom Spansta halfön, Mebel-
hafsfusten af Franfrife, Italien och Greftanb, äro mycket warma, få
att ber n stan icke sins någon winter. 2)cn meblersta belen åter har
fölb och warma mera blanbabe; men så att fölben råber mer norrut,
och warmatt mer föberut. I alla bergstraftcr är fattt, så att man
oppe på Alperna har så fattt, som wib Ishafwet.

Fruktbarhet. De fruktbaraste lanben i Europa äro:@ref-
lanb och sobra beten af Turfiet, Italien, Franfrife och södra belen af
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©tor-Britamett. Minst fruktbar år norra delen — raen inga öftrar
sinnas, fastän stora rattonrarfer äro i norra delen, och några fmärre he-
dar i norbwestra belen af tystlanb och ©panten.

Alster. Södra belen af bernra toerlbsbet har isynnerhet ©alt,
Win, ntånga slags Träd- och lorbfrufter, ©äö, Olja, Honung, Silfe,
ra. ra. — Meblerjla delen: ©äb, Fruft, Vostap, Metaller och något
2£ut. — ©ett norra delen: ©äb, ©fogar, Pelswerf af wilda Djur;
Metaller, såsora lern, Silfwer och Koppar; Fist och Bosiap; och den
nordligaste, oppe wid Ishafwet, har wilba bjur, Renar och Fist.

Wi gå nu titt bett anbra Werlbsbelen.

Nsien.
©ranfor. Asien grånfaf i norr titt Norra Ocean; i. öster

till Östra Ocean; i söder titt Södra Ocean; och i wester titt Afri-
ka, sora med Asien sammanhänger genom det 15 mil breda näset Suez,
och hwilfet utgör grsnéttttnaben till Mcbelhaswet samt Europa, hwars
gränsstilnab wi rebatt här ofwan uppbragit.

(Storlek. Asien är störst af alla Werlbsbelartte: beH längb,
ifrån sybwest titt norbost, etter ifrån sunbet Bab-el-nranbeb tttt Beh-
ringssunbet, är öfwer 1000 (tufett) mil, och brebben, ifrån södra ud-
den wid Equatorn, tttt den nordligaste af fasta lanbet, inemot 800 mil;
widden uppgiftocs till öfwer 800,000 geograsista qtoabratrait, etter nä*
ra 400,000 Swensta qwadratmil.

Haf och Hafswikar, som stöta till Asten, äro: 1) Norra
Oecau, jemte Dbiffa Wiken; Anian, etter Behringssttnb, som äf-
wen af några fattas Coofssund. 2) Stilla Hafwet, hwars nordli-
gaste wif är Kamtschatka-Hafwet, raettatt sunbet Anian och en lång
rab af öar, sont sttljer betfamttra från stora Oceanen, och bwarföre bet
äfwen fattas Stora Werlbshafwets ttorra Archipelag; till betta haf
höra ock Lam etter Ochotsta hafwet; Koreanska Sjön, norbwest ora
ön Nifon; Hoaughai (Waug-hai), Hoaugho etter Gula hafwet;
Kstra Ktncfista Sjön, fybwcst ora Nifon, etter strart utanför Hoang-
hy-wifen; Westra Kinesiska Sjön, norr ora Borneo änba titt fasta
lanbet; Toukinsta Hafswikeu; och Siamista wiken, etter hafs-
wifen wib ©iara; Sunbet Straat-Suuba mellan öarna ©uraatra och
Java. 3) Sobra Dcean etter Inbista werlbshafwet , hwars belar
åro: Bengaliska Wiken och Nrabista Haftoet, hwarifran raatt
kommer in i Perfista Wiken, genora sunbet Vrmus , och genom
Kab-el-nranbeb in i Röda Hafwet, eller Arabiska wifen. 4) Mebel-
Dafwet raeb Archipelagen och Propoutibeu. 5) Swarta Hafwet
pch 6) Kaspista Hafwet.

Sund. Utom de redan nänrabe, Aulan etter BehrutgSsun*
bet, Straat-Suuba, Qrmus och Bab-el-manbeb , bör man märka
följattbe: Tracista Vosforen eller funbet wib Constantinopel; Helle-
fpoHte» etter Kanalen wid £>art>aneltente: Malakka-Sunbet, emel*



63

lan ön Sumatra^ och fasta landet: Makassar.Suubet emellan Bor*
neo och Ceiebes.

alföar. Natolien, fora också fattas Anadoli och Min«
bre Asien, är den westligaste belen af Asien, hwilken går fränt mellan
Swarta haswet och Medelhafwet till Archipelagen; Arabien, oragif-
wes af Nöba Hafwet, Arabista hafwet och Persiska wifen; Inbista
.Halfön, sträcker sig ner t Sobra Ocean, mettan Arabiska haswet och
iÖengaltsta wiken, och har sjelf ww Norbwestra hörnet, ben mtnbre half-
ön Gusarate eller ©ujnrat; Dstra Indista Halfou , af några
fattab Serika, hwilfen ligger mettan Bengaliska och Tonkinsta toifarna'
och som sjelf grenar sig i twenne rainbre halsöar , neraligen Malaya
etter Malakka, sora sträcker sig långt i sober änba till equatorn, och
Kambodja-Halfou, (somliga säga Kambodscha), fom ligger mellan
©iams och Tontins totfar: — wibare Korea eller Kaoli, raettatt
Hoangho och Koreanska sjön; och Kamtschatka mettan Ochotsta haf-
wet och ©tora 2Bertt>§hafwetö norra Archipelag

Laudtubbar, som förtjena att märkas, äro: Gap Baba,
wid Archipelagen, såsom Asiens westligaste udde: Gap Raz al Ghab
öster om Arabien; Gap Komorin, som är Inbista halföns sobra üb-
be; Hudjoug Tatta etter Gap bi Nomania,, som ar yttersta udden
af halfön Malaya, och sydligaste udden af Asiens fasta lanb; Lopatka,
föbra übben af Kamtfchatfa ; Gap Kamtschatstot, öster ora samma
halfö; Gst-Gap, Wib Behringssund , slutar Asien t öster; Tschelat-
stoinos wid Ishafwet i nordöstra delen af Asien; och Gap Severe
(sevär) etteir Asiens Cap-Nord, fom sträcker sig så långt mot Polen,
att längsta dagen der, är hela 115 dygn eller 2760 timmar, utomfle-
ra wccfors skymning om aftonen, och dagning om morgonen af den
ofantliga dagen; och hwilken udde ligger rätt norrut ifrån Asiens syd-
ligaste übbe, så att be bägge ligga unber samma meribiatt. — Afstän-
bet ntettan westra och öftra übben af Asien är få stort, att bet uppta-
ger nästan halswa jordens rttttbel, få att, när bet är raidbag wid den
ena, är det midnatt wid den anbra.

Insjöar. Utom Kaspista hafwet, hwars wattenyta är be-
tybligt lägre än ©toarta t;afmeté, sinnas flera stora Insjöar i Asien.
De raärfwärbigaste och största äro: Ural, hwars watten äsioen är nå-
got saltafttgt, och saftiar utlopp; Baikal, emettatt 70 och 80 mil
läng; Balfasch och Tsaitsan, mibt i lanbet mettan Aral och Baikal;
Wan, sybost från ©toarta Hafwets östra änba; Terkiri i Tibet,
emellan Hinralaja och Mustag; Döda hafwet etter Aéfattfiöu, icke
långt ifrän syböstra hörnet af Mebelhafwet, ttrarfwcirbig för sitt bittra
watten och swafwelaftiga utbunstningar; Sop, wib norra änban af öf<
nen Kobi, samt sjön wib Kofottor i Mongolien; utom stera anbra, uti
östra och meblersta belen af Asien, fastän be flesta äro små, i jemförel?
se raeb Aral och Baifal.

Dar. I Asien finnas gansta många öar, hwilfa wi titt lät-
tande for minnet wilja anföra särsiildt efter deras läge: 1) I Medel-
hafwet : en stor mängd öar, Archipelagen fållade, hwaraf de betybli-
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gnfte ligga närmast Asiatiska fusten, fåfom Gypern, Rhobus, Scio
(af Turkarne Ghio fattad), Mytileue etter Mcteliuo, Samos —

famt Marmora i Propontiden. — 2) I Södra Oceanen: Geylou,
Stora 'Aubaman i Bengaliska wifen, hwilfen omgifwes af en ©fr*
gård, fållad Anbamansse öarne, utom htotlfen Skärgård wi märka:
Malbiverue, Lakebiverue, och Ntkobariste öarne. — 3) Indista
öarne, etter den stora Öflock, emellan Australien och Malakka i Asien,
font derföre äfwett blifwit räknade tttt Australien. Dessa öar utgöra
skillnaden emellan södra Oceanen och Stilla Haftoet, och kunna der-
före icke lämpligen hänföras tttt ttågotdera af dessa Haf. Wi märke
bland a) Sunda öarne; Borneo, gamla Werlbenö största o, tre
gånger få stor fom ©tor-Britanniett i Europa; Sumatra; Gelebes,
hwilfen utgöres af 4 halföar; Java; dessa 4 öar fattas de Större
Sunda öarne; uti dessas grattstap sinnes ett hel Skärgård af öar, t. er.
Bänka och Villiton, wid östra fusten af Sumatra, famt Timor,
ftloreS, Sombof Sumbava, ra. fl., hwilka utgöra ett Skärgärd,
fållad de fura Sunda öarne; b) Krybtöarne, ett Skärgård, bestående
af flera öar af hwilka Geram och Vuro äro de betydligaste och Am-
boina ten mest fänba ; o) Moluckerne, hwilfa stunbom äfwett räfttas
titt Krybboarne, och blanb hwilfa Gilolo ar ben betybligaste , titt ut-
feenbet liftranbe CelebeS; cl) Auambas och Nattuna-öarne, entettan
Borneo och Malakfa. — 4) Uti Östra Ocean etter Stilla Hafwet: a)
Philippinste öarne, närmast Suttba öarne, ett Sfärgårb af omfring
1000 öar, blanb hwilfa Luzon etter Mauilla, Magiudauao och
Palawan äro de betydligaste; b) Kinesista öarne; Hainau i Sött*
finwifen, föber ora hwifen ParacettS-Öartte åro belägne; Formosa etter
Taitoan, sont skiljer östra Kinesista hafwet från det westra, öster om
hwilken bildar sig en båge af öar emot lapanfka öarne, fom fattas
Likeos etter Likeo-öarue, efter största ön af famma namn ; o) Ja*
panstc öarne, af hwilfa Nifon är den största, söder om hwilfen lig-
ga Sikoko och Kjufju, och lesso norr ut; d) Nordligast ligga
Kurilistc öarne, som sträcka sig frått udden Sopatfa, söderut tttt Ja*
panska öarne, bland hwilfa Gröna och Staaten-ön äro be sydligaste,
och Behringsöarne, så fattade efter största ön af famma naratt, och
sttttligen Clcrkesöarne etter öarne Sinbowy, strart föber ora funbet
Anian. —5) Uti Ishafwet : Nya Sibericn, sora utgöres af 4 större
öar, samt öarne utanför Lenas mynning.

Bergsryggar och Lan bth oj ber. Hela medlersta Asien
utgöres af en ofantlig Landthöjd, af ungefärligen 150 mils bredd,
hwilfen stryker i öster och wester mibt igenom hela denna Werlbsbel, och
fattas berföre raeb tfäl Höga Asien. 2)ett börjas wib Swarta haf-
Wet, innesluter Kaspiska hafwet och sjön Aral, hwilka berföre sakna
utlopp, och fortsattes meb otaliga utgreniugar, änba titt Asiens östra
kust. ©enna öanbthöjb oragifwes af twenne ofantliga bergssträckor,
den sobra och norra, sora stunbom sänka sig, men nå sin största höjb i
Asiens meblersta bel. — ©ett sobra börjar wtb Marmora sjön, stryker
genom hela Natoliett öster ut och blef forbom fattad Taurus; norr
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öm fjött Wan förenar den sig, genom Mofchista bergen, Meb Kaukasi-
ska bergssträckan, hwars riglning för öfrigt är lifa meb Asiens cen-
tralberq. Der bcssa bada bergssträckor fammetttträffa, ligger bet höga
berget Ntnghöl eller Ärat at; längre österut, sedan åsett hunnit förbi
Kasrifia hafwet,'heter ben Hindukosch etter Hindufuh , be gamles
Paropamisus, och i betta grannskap ligger en ofantlig bergsklump,
frätt hwilken fjällryggar utgå i flera wädetstreck. Huswudfedjan etter
Hög=Asienö södra mur, kallas Himalaja , fordom Imaus och på
Swensta Snöbergen, htrilfen fortlöper i ost-sydost ända titt Hoangho
och Korcanssa Hafwet, ehuru test utgreningar tcfe äro fullkomtigen fän*
de. Frän bet ofwfittr.åinnba Hindukosch utgår Belurtagh, hwilket på
Swensta betyder Töckenberget, som ett twärband, titt Asiens nor-
ra os. MnHtag eller Karafnrrum är en gren af Himalajabergen,
hwilien åfmett löper i norr titt dest den möter en bergélänf, font för*
enar den med högslätten Belur. — Den norra Asiatiska åsen fattas
med ett gemensamt namn Altai, som på Swensta betyder Gullb er-
get, ehuru detta egentligen endast tillhör dest högsta trakter, och åt-
följes wid norra sidan af en längre siboåé kallad Lilla Altai. Den
sträcfer sig, i en nästan bägformig böjning, frän Uralsta bergen, som
utgöra (Snropetfftt gränsen, der dest menligaste gren kallaS tttittatt, och
sedan Vozfa, titt dest den när sin betydligaste höjd emellan sjöarne
Tsaitsan och SWfal (egentliga Altai), hwarifran det sedan wänder sig
mot nordost och far namn af Ohrcbel lablonnoi samt åtföljer' der-
efter Ochotzssa Haswet ända titt Kamtschatka. — Stora bergsryggar,
hwilka sammanhänga meb dessa twä, som jag nu bestrifwit, stryka i
flera wäderstreck igenom Asien. Arabista 2lfen, som gar ifrån £au*
rtts föberuf,, förbi ändan af Medelhaswet, der det stora bergetLibanon
ligger, och sedermera fånge ii westra kusten as Arabiska Halfön, hwarest
den sammanhänger med flera lägre bergsstr,"ckningar inne i Arabien;
och ©åttan eller bettre Ghauts eller Gattes, som ifrån trakten afBelurtagh gar söderut, icke längt ifrän weura stranden af Indiska half-
ön, och slutas wid Cap Komorin med ett hög klippa, En stor bergs-
rya,g gar längsät on Sumatra, bwaraf en annan långe efter Java sy-
neö wara en fortsättning och flera sträcka sig utåt drtt östra Indiska
halfön etter Sertfa, af hwilka en gär utföre $?alaja och de öfrige utföreKambodja-halfön. <stt sädan jlor bergsrygg gar äfwen utåt Korea; en
annan öfwer lesso och 2h'fou; en annan utföre Kamtschatka, fom ännu
pa Kuriliska öarne höjer sina spetsar mot himmelen. ötfafå gä fierastora bergsryggar ifrån Asiatiska åsen opp till Ishafwet och af dem
sträcker sig en titt Stfchalatstoinos; och en annan ända opp titt Asiens
Cap-Nord; och flera sådana gå äswen genom höga Asien, mellan de
begge stora åfartte, fåfom e.rempetroté, den fom går fram mettatt Ka-
spiska hafwet och fjfa Ärat och isynnerhet den, fom går nordwest omHoangho och är en sortsättning i nordosttig riktning af Asiens södra
bergmur.

Höga »erg, Öfwer allt i de bergsryggar, hwarom wi nu
talat, finnas höga berg på hwtlföö fpetfar ett ewig snö ligger, fastän
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stera af bem aro betagna i bet hetaste luftstrecket; Men isynnerhet finnas
ofantliga flumpar och famlittgar af berg uti be trafter, ber bergssträe-
forna forfa hwarandra, gfcna sig etter eljest stöta tillsammans. I Hi*
nralaja och Mustag finnas be högsta berg på jorbett, såsom Schumu-
lari, och Dawalagiri etter Dholagir (på Swensta hwita Berget) ,

hwilfas spetsar äro omfring 13,500 alnar öfmer hafwets pta. Der-
näfl fomma bergen omfring Belurtagh, der Hittdufofch grenar sig, och
en bergsspets i traften af fjön Baikal. Så är det ett ftor bergstraft,
kallad Armenista Bergen, omfring Binghöl, der Taurus och Kauka-
fué faramanftöta. Ofantligt höga berg finnas också i Altai och fiera
af åsarna i östra Aften, fastän deras höjd ännu icke är säkert bestämd.
Jag witt äfwen färstilt nämna Qfir på Sumatra, Libanon, Fudsi-
jamma på -Nifon, och Adams Pik på Eeylon.

Vulkaner etter elbsprutanbe berg, finnas wib Libanon, på Su-
matra, Java, på Luzon, och af bem är bett etta som heter Mayon mpc*
ket stor, på Maginbatrao, Molukkerne, på Kamtfchatfa, på Kurilista
öarne, på Nifon och öarne beromfring.

lorbbäfningar — hättba oftast på öarna i östra Ocean,
isynnerhet på Nifon. Döda hafwet har äfwen uppkommit igenom en
jordbäfning, då fiera städer fjönfo in i Jorden, fastän det är lång tid
feban.

Flober. Ifrån be ofantliga bergsträckorna och landthöjderna
fomma Asiens många och stora strömmar. Wi ffola uppräfna de stör-
sta och tnärfwärdigaste. Ifrått Altaibergett och dest grenar fomma isytt»
nerhet följande stora floder: fiti, jemte dest ofantliga grenar Irtisck
och Tobol; leniseya etter Angara, fora fommer igenom fjön Bai-
fal; Lena, laua, Inbigirfa, och Kowyma (som äfwett blifwit fål-
lad Kolyma); hwilfa alla flyta norrut till Ishafwet. — Amur, fom
rättare fattas Saghalieu Ula eller -Swarta stöden, har sina fällor
wid bergshöjder nästan mibt i Lanbet, eller sybwest om Baifal, och fly-
ter österut, unber det den upptager måttga stora grenar, samt fastar sig
slutligen i hafswifen Lam mibt för halfön Tfchofa, hwilfen ö också fallas
Saghalien-ulahata, etter Swarta stodenS ö. — Hoangho etter gula
floben och..lantsekiang ,

fomma ifrån södra delen af Höga Asien och
flyta titt östra Kinesista sjön. — Menam Kom etter Kambobja=flo-
ben, Menam etter Siarasta fioden, Lukian etter Peguftrömnten, och
Nukiau fora också fattas Irawabbt etter Avaströmmen, fiyta åtta
igenom Serifa mettan be höga bcrgéryggante, som ber gå fram, och
be siesta hafwa sina fättor i Tibetattsta bergett. — Burretnputer och
Ganges etter Pubba , som iblanb anbra grenar upptager be stora
jlrömmarne Dsjumnah och (Sagra, fomma ifrån Himmalajabergett och

fatta ut i Bengaliska wifen. Gobavery , Kistna , Koleroon , meb
flera, komma ifrån Gattista bergsryggen, och flyta österut titt Bengali-
ska wifen, hwaremot elfwen Nerbubba faller berifran åt Arabista
hafwet. Sinb eller Inbus flyter ifrån Hinbufosch titt bett wifen, fom
ar norr om Guzarat. Frät och Tigris ettet Dibfchefe , fomma ifrån
Armenista bergen, och förena sig innan be fatta ut i Persiska wifen:
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Zorban ar liten och faller t Döba hafwet; &ifiU(£xmaf fiyter i
Anaboli titt Swarta haftoet ; — Kur , fom förenat sig med Äras ,

och Terek fatta titt Kafptsta hafwet från de Armenista bergen; och
ifrån lugorista åfett rinner laik etter Uralströmmett titt samnia haf.
Floderna <&it eller Syr*t»at*ja, och Abt=Amu (fordom fattad Gischott och
Dzus) fora upptager strömmen ©ogd, åtta i höga Asien westerut till
Aral; utom hwilfa flera ansenliga floder flyta i famma land titt Stepp-
fjöarttc, fåfom strömmen Verken, och dest grenar, som flyta österut till
fjön Lop.

Öknar och Hedar, fom här förtjetta att nämnas, äro ifytt*
nerhct Arabista och »Syrtsta öknen, font är en stor sandhed, liffom
ett haf, hwilfen börjar mellan Frät och Jordan, och sträcker sig sedan
föberut igenom meblersta och östra beten af Arabien; och Kobi etter
(Sdiamo, som år en ofantlig öfen i sydöstra delen af höga Asien, hwil-
fen begynner ett stycke norr ora sjön Terfiri, och går seban mot norb-
ost mellan bergsryggarne i en iättgb af wib past 300 mil. Destutom
ligger en temligt stor sandhed öster om floben Sind; norr och nordost
ont Kafpista hafwet och Aral ligga stora (Stepper etter hedar, fom äro
så falta, att slätt, ingenting ioitt tvära på bem. Landet i höga Asien
är derjemle på mänga ställen bergigt, stenigt, torrt sandigt; och titt
och med pa Kambobjahalfött finnas sanböfuar. Långs åt fusten af bet
ftörila belen af året tillfrusna Ishafwet ligga ofantliga wilbmarfer ,

uppfyllba af färr och hebar, fora bära intet annat ätt raoéfa.
Inbelniug i Negiouer. Naturett har inbelat hela Asien

i tre Delar: nemttgen Höga Asien etter meblersta belen, Norra Asien
och Sobra Asien, hwilfa äro mycket olifa titt fliraat, jordmån, frukt-
barhet och alster.

Norra Asien fattas äfwett meb ett ttaran Sibirien.
Höga eller Meblersta Asien inbetas beqwämligen i fyra Regio-

ner: Kaukasiska Landtungan, ntettan Swarta och Kaspista hafwet
omfrtttg berget Kaufafué; Tatariet öster om Kaspista hafwet till ök-
nen Kobi; Tibet, fpboil ora Tatariet, raettan bergen Mustag och Ima-
us, etter omfring sjön Terfiri; Östra Höga Asien, fom ifrån Kobi
sträcker sig tttt Stilla hafwet, eller hellre titt Ochotzsfa, Koreattsta och
Gula haswen. "

Sobra Asien åter innefattar följanbe Regioner: Asiatiska
Turkiet, mettan Swarta hafwet, Archipelagen, Mebelhafwet och Per*
sista wifen; Arabien, Persien, mellan Persiska wifen och Kaspista
hafwet, famt elfwertta Sint» och Tigris; Inbien, fom utgöres af In-
bista halfön och lanbet norr om bettfamma, och sträcker sig från ©inb
titt ättbatt af Bengalista wifen, famt ifrått Kap Komoritt titt Mustag;
Serika etter bet Östra Inbien, som innefattar ben östra Inbista
halfön, och lanbet ber ofwanföre; Ostiubifka öarne, hwilfa wi of-
wan uppräknat; China, (läses Kina, Tfchitta, Sina), som stöter titt
Tonfinsta wifen, Kinesista sjön och Hoangho, särat sträcker sig opp till
gränsen af Tibet, och öknen Kobi; och Japan, famt består af Nifon
och be beromfrittg liggande öarne.
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Länder, fottt i bessa Regioner särskilt förtjéna att här an-
märkas, äro: Anaboli, Syrien, österom Medelhafwet; Palästina
etter Förlofwade landet, är den del af Syrien, fom ligger mellan Jordan
och Medelhafwet; Armenieu, ligger i bergstrakten norr om sjön Wan;
Lyckliga Arabien, ntgör sydwesira delen af Arabista halfön; Assz,<
rien fattades fordom det landet, fora ligger omfring elfwen Tigris;
Medlen war bet lanbet, fora ligger föder ora Kafpista hafwet; Hin°
boftan, utgör norra belen af Indien; Dekan , fattas föbra belen af
Ittbtett, etter fjelftoa halfön; Bengalen, fallas bet lanbet, fom ligger
på nordöstra fiban om Bengaliska wifen, eller omfring nebra belen af
©anges; norra belen af Inbista halföm/westra fust fattas Konkan ,

och sobra belen af famma fust fattas Malabar; beremot fattas ttorra
belett af östra fttfteit Koromaubel , och sobra belett, sora wetter mot
Seylon, fallas Perlekusteu, för bet att ber utattförc på grunben, sins
mycket mnstlor, fora innehålla be skönaste perlor; Slam, fattas lanbet
norr ora Siamista wifen; Kambobja, ligger omfring nebra belen af
elfwen Menam Kom; Kaotsisin (fom också fallas (sochinchiua) lig-
ger wib fusten, öster om Kambobja; Toukiu är norbwest ora Tonftn-
ska wifen Mongoliet! , fattas ben bel af Höga Asien fora ligger norr
om Chitta, och Mantschuriet, bett belen sont ligger norr ont Korean-
ska hafwet, och stöter titt hafswifen Lam. — Men isynnerhet bör matt
weta att namnet iCftinbtcn betyber alla be tänber af Sobra Asien,sora ligga öster ora Arabista hafwet, jetttte alla öarne..benttanföre. fet-
jest fattar ntan hela ©öbra Asien .Orienten etter Österländerna , för
bet be ttgga österut ifrån föbra Europa; och meb Lewanten förstår
man åtta be länber, sont ligga omfring östra änban af Mebelhafwet.

Klimat. Norra Asien eller Sibirien är i allmänhet
mycket fatt; men isynnerhet oppe- wib Ishafwet, ber bett frusna mar=
fen attbrig hinner upptina, utan ett ewig is ligger nere i jorben öfwer
hela ben förta fommaren, hwareraot fliraatet i föbra belen af Sibirien
är tnilbare. — Höga Asien har äfwen raycket fatta wintrar, isyn-
nerhet i be högsta nejberna, fåfom i öfnen Kobi och i bergStraftcwa:
titt och raeb Zibet har gansta sträng kölb, för bet, att lanbet ligger så
högt raettan bergen, ehuruwäl bet är nära intill wänbfretfen; sotnrarne
äro lifwäl gansta heta. — Södra Aften åter, fora ligger titt ftor
del inom heta zonen, har i allmänhet gansta marritt ja, det är få hett
och brännattbe på flera ställen mot söder, att ingen fatt bo der unber
bet Solen är norr öfwer equatorn. Isynnerhet är hettan odräglig i
sandöfnarne, och der blåser äfwen ibland den winden, fora fattas Sa-
mnm, hwilfen är så het att den dödar. I bergStraftewe deretnot ar
det fwalt och på ntånga stätten i denna del af Asien, simter ntan de
angenämaste nejder i werlden.

Fruktbarhet. Södra Asien är otroligt fruktbar, utom i
de trakter hwarest sandöknar finnas; ty der gör brist på watten det
omöjligt för alla werter att trifwas. Men knappt upprinner en källa
t öfnen, förrän en grön holme bildar sig deromkring midt i det nakna
och brännande sandhafwet. På de öfriga flättena, der watten sitwes,
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wäxa be härligaste wäxter nästan utan oblittg; och cmeban der är ingen
winter, så ser ntan blommor och frufter om hwarandra på det skönaste
och rikaste > sätt. Isynnerhet är Ostindien tttttrarft för fitt bördighet. —

I Höga Aften åter, isynnerhet i östra delen, finnas många ofrukt-
bara nejder, öfnar, hedar, berg och stepper; fastän jordmånen i wissa
trakter här och ber,, såsom på ben Kattfasista Sanbtungan, är mycket
borbig. — Hwab åter Norra Asien angår, få år sobra delen deras
gansta frttk bar, utom på be slätten, ber stepper och berg sintras; mett
mot ttorten blir fmftbarheten mindre, och närmare mot Ishafwet fin-
nas stora och ofruktbara kärr och wilbraarker, ber icke en gång en bu-
ske fatt raära.

Alster eller Produkter:
1) Norra Delen eller Sibirien. Norbligaste belen har en-

bast Fist, Renar, stora hwita Björnar och anbra wilba bjur; >— den
meblersta delen har stora ©fogar, Bostap och wilba bjur, fom lemna
kostbara siinn till pelsar; — ben föbra belen lemnar Sa'b, Skog, Gräs,
Bostap och Frufter. I bergen wib Ural och Altai sinnes raycket Kop-
par, lern, Bly, Silfwer och Gulb.

2) Höga Afien — har isynnerhet ©panmål, Win, Träbfruf-
ter, Honung, Bostap, Far, Hästar, fom ber finnas wilba, samt raycket
Silfwer och Gulb, Stensalt och Källfalt.

3) Södra Asien har be rikaste alster, font i ett lanb funna
sintras : be skönaste Petlor, bet finaste Gulb och ©tlftoer, be byrbaraste
äbla stenar, be läckraste Frukter, såsora Dablar, Kokosnötter, Pomeratt-ser, Porapetmuser, Wtubrttswor, Granater, Ananas, Pifang, Citroner,
Meloner. Från Inbien och Inbiste öarne erhållas be wigtigaste kryd-
bor, fåfom Musfof, Ncglifor, Kanel, Peppar, Ingefära o, st. — Färg-
jlofter, såsom Inbigo. Skogarue bestå af be byrbaraste trädslag, såsora
Eeber, ©antal, Ebenholtz, Cypresser, Bamburör; och af fät» sins ifpn*
nerhet Ris och Majs. Der wä-er Sockerrör, Kaffe, The, Kafao,
©ago, Bomull, Mullbär, Oliver, Gummi o. s. w. Der fås mycket
silke. — Der finnas iblanb anbra bjur, Elefanter, Kameler, Orar och
Apor af många stag; äfwen Strutsar, Papegojor och Fasaner. En
art af swalor bygga bon, som i Orienten anses fåfom en fynnerltg lac*
kerhet; och tusentals anbra nyttiga och unberbara saker i bet rikaste mått;
mett så finnas ber ock ofantliga Ormar, Tigrar, ©forptoner och Krofobiler.

Afrika.
Gränsor. Werlbsbelen Afrifa gränsar i norr till Mebelhaf-

wet; i öster titt Asien, Röba Haftoet och Inbista Ocean; i söder
sträcker ben sig ner mellan Inbista och Etiopiska Haswen; och i wester
stöter den till Atlantista Ocean.

Storlek. Största längden i söder och norr är inemot 700
mil; största bredden i öster och wester, är något mindre och a sta ger allt
ttter och mer emot söder; wibben är omfring 530,000 geografiska
qwadratmil eller nära 260,000 Swensta qwadratmil.



70

Haf, Hafswikar och Sjöar, som stöta titt Afrifa, öro:
Mebelhafwet, som sträcker sig utåt hela norra fusten från Gibral-
tars sunb till Suezista ebet, o* näslan mibt på benna fust bilbas * en
bugt etter haféwtf, sora fattas Syrten; wibare Atlantista hafwet;
Guineista wiken; Etiopiska haftoet, Inbista haftoet, fårat Rö-
da hafwet eller Arabista wiken.

Sunb. Gibraltars Sunb; Vab-el-Manbeb ; och Mojam»
btJé-Kaualeu, htoilfen går fram mellan Ön Mabagastar och Afrifas
fasta lanb.

I Afrifa, fom fjelf utgör en stor Halfö, sintras inga Halföar af
betydenhet.

Lanbtubbar. De tnärfwärdigaste Lattdtuddar i denna werlds-
bel äro: dtap-Bou, på norra fusten, sydwest frått Sicilien; Gap-Verb
etter Gröna Übben etter Manbagan, fåfom den westligaste: Gobt-
Hopps-Übben wib sobra ändan; Gap-Guarbafui, såsom den östliga-
ste Udden af Afrtfa. Widare förtjenar att ntärfaö : Gap-Rasat, wid
Medelhafwet, öster ora hafswifett Syrtett; Gap-Scrrat, gettt emot
Korsifa; Gap-Katttin, Gap Vojabor och Gabo-Blauco (hwita Ud-
den) på westra fusten, mettan Gibraltars sund och Gröna-Udden; Gabo-
de-Palmas (Palm-Udden); Eabo-be-tres-puntas (Trespetsabe-Übben)
och Gabo-Formoso (Sfötta-Udden), wid norra strandett af Guineista
wifen; GapLopes-Gousalwo , Gabo-Negro (Swarta-Übben) och
(s,abo bas öoltas, på fusten raettan Guineista wifen och Godt-hopps-
Uddett; @ap = b^s-Aiguilles (Capbäöägil) eller Magnetnåls-Udden, sora
är den sydligaste Udde af Afrifa; och Gap Gorrientes wib södra öpp-
ningen af Mo3ambifé--Kanalen.

Insjöar. De största Insjöar, fom man i denna werldsdel
fättner*), äro: Marattu, fora ligger nordweft ut ifrån Mojantbifé-
Kanalen, och som matt ännu icke wet, huru långt den räcker mot nor-
ben; Tsana etter D»embca, wester ut ifrån Bab-el-Mandeb , Dibbie
och Tsaab, uti hwilfa Nigerfloden förmodas utgjuta sitt watten uti
inre delarne af landet; och Aguilunba, långt österut ifrån fusten,
mellan Cap-Lopez-Gottsalvo och Swarta Udden.

Öar. I Afrifa fttté ett enda stor ö, ttemligett Mabagaffar.
Sfärgårbar, etter samlingar af öar, fom böra märfaé, äro: Azo-
rista öarne i Atlantista Ocean, rätt wester ifrån Spansta halfön;
Äauarie-öflrne, i Atlantista haftoet, nordwest ora Cav-Bojador; Grö-,
na Uddens Öar, utanför Cap-Verb; Etiopiska Öarne, i Guinei-
sta hafswiken och Oceanen ber utanföre; Mastarenerne, öster ora
Mabagastar ; Komoriste Öarne, wib norra öppningen af Mojambifé-
Kanalen; Zangebarista Öarne, wib fusten norbwest om be Komori-
ste, hwartitt ännu fomma be i Inbista Oceanen, norbost.. om Mabaga-
star, wibt och brebt fringspribbe öar. — Ansenliga Öar äro: Ka-
naria och Teneriffa blanb Kanarie öarne; San-lago och Sandin*

>) Af alla wertdsbelar känner man Afrika minst ra i lanbet : ty man tan
icke utan många faror och beswarligheter resa genom betta lanb.
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cent iblanb Gröna-Übdens öar; Bourbon och Isle be France
(ildöfrangs) iblanb Maskarenerna; Mabeira, norr om Kattarie-öarne;
Sototora, utanför Cap Gttardafui; och stutiigen märkas: S:t Helena
och Afccnfton, långt ute i Etiopiska hafwet; Gorea, strart inwid
Grotta Udden, och $erro, som är den yttersta af Kanarie-öarne , och
märfwärdig för tet, att de siesta Geografer pläga draga största Meri-
dian genom densamma, för att på kartan funna få gamla werlden på
den etta hälften och nya werlden på den andra.

Bergsryggar. AfrifaS bergsystemer, med undantag af ku-
sterne, äro föga eller blott gistuingswis landa. Troligen sinnad i det
inre af landet ofantliga bergmaéfor , titt hwilka stumri eller Man-
bergen torde närmast,sluta sig. De utgöra en ofantlig bergstrakt,
hwars ftörfta klumpar ligga nästan rait»t i landet, etter rättare midt
emettatt Arabista och Guineista haféwtkartte, och , enligt berättelser, fträcfa
sin ofantliga massa i öster och toefter igenom landet; många stora gre-
nar gå ut derifrån åt alla sidor. En af beéfa grenar går åt öster
emot Cap Guarbafui; en wifer ora fjön Tfana mot norden, och följer
sedan westra stranbett af Röba haswet änba opp titt Ebet wib Suej;
en annan åter går norr ut, på westra siban om Nilen och ifrån den-
ne, sträcka sig andra grenar mot öster, och mot nordwest inåt öfttarne.
Obekant är ont och huru den stora bergskedja, som stryfer från öster
till wester, ofwanföre Guineista wifen, och är fåttd under namn af
Kong-bergen, med Månbergen sammanhänger, Det södra landet om-
gifwes af de östliga Supatabeta.cn, som på Swensta betyber $ox*
benéryggben, hwilfa framftryfa öfler om fjön Maravi, och foxt*
löpa feban, i åtskilliga afsattningar, allt intill C9obt=hoppö*ubben, och i
wester af föga fända bergsträckningar, hwilfas största höjd, ntå hända,
är wejler ont sjön Aquiltinda. — Den stora bergsryggen Atlas går t
norra delen af Afrifa på något afflånb från Medelhafwet, ifrån Oeean
anda mot Nilen. På Afrikas föbra übbe sintras stera lägre bergsfedjor,
af hwilfa Stoarta Bergea äro de mest befante. — En stor bergé-
sträcka går äfwen långs åt Mabagastar — och ifrån alla beéfa bergs-

ryggar gå bestutom ansenliga grenar åt sidorna.
Höga Berg sintras till stor mängd i alfa de bergssträckor fomjag nu bestrifwit; mett utom dessa ntärfas endast: Pico, på ött Te*

neriffa, fom har omfring 2084 famnars höjd, och stiger såsom ett ofant-
ligt torn högt opp igenom skyarna, och Tafelbergct wid Godthopps-
udden, fom <!r 760 famnar högt.

©ulfaner äro icke många i Afrifa. (itt elbfprutanbe berg
ligger på Tetteriffa, ett på 33ourbott och ett på en af Gröna uddens
öar, hwilfen ockfå berföre fattas Elbsön (del Fuego).

Öknar. I Afrifa finnas ofantliga öfnar. Den största i denna
werldsbel, och på hela Jorben, är öfnen Sahara etter Saftra, fom
unber fräftaué wäubfrets, sträcker sina omätliga och bratttranbe fattbhaf,
meb 150 mils brebb,,attt ifrått Hwita übben och Cap Bojabor änba
mot Nilen, utan att mera än några fläckar här och ber, Itfafom öar t
ett haf, äro fruktbara. Mellan Swarta übben och übben Voltas ligger
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äfwen ett stort odeland; och likaså söder ora Cap Guardafui. Huru-
battt landet är, uti inre delarne, söder ora Månbergen, wet man än-
nu icke.

Flober. D>e störst« och marfwärdtgaste åro: 1) Nil, af hwars
twenne hufwudarraar den westra börjat wib be egentliga Månbergen
och ben östra fring fjön Tsana; seban be förenat sig och upptaget Ta-
fazzestodett, få de namn af Nilflob, hwilfen styter raettan twenne bergs-
ryggar till Mebelhafwet, ber ben faller ut genom många grenar. —

2) loltba, fom ockfå fattas Zad och Niger, har sina hufwudtallor
på norra sidan af bergsryggen Kong, och rinner sedan österut, samt
upptager under sitt lopp stera ansenliga grenar, och faller i sjön Dibbe,
hwarefter man icke raeb säkerhet wet, hwart ben slutligen tager wägen;
ty somliga gissa att ben statt förlora sig i sanböknarna, anbra tro att
den måste falla titt ben äntra större stött Tsaab inne i lanbet; andra
åter tro, att ben slutligen går söberut och sätter i Guineista tvifen, ber
ntan har sett en raycket breb stob, sora fattas Formoso (Sföna--floben)
etter Bettin, fatta i hafwet utan att man wet httrarttfråit ben kommer.
— 3) Senegal, fora har sina fällor nära titt lolibas, raen rinner
westerut, och faller i Oceanen, norr ora Gröna übben. —ä) Gambia,
fom foraraer äfwett från famma traft sora Senegal och stiljes berifran
endast raed ett gren af bergsryggen Kong; Gambia fätter i haswet fö*
der om Cap-Verd. — 5) Äuama eller Zambeze, sora faller ifrån
Supata-Bergen och ben föga kanba lanbthöjben österut i Mojambirö*
Katralen. — 0) Zaire, foraraer ifrån Aguilunba , och faller uti &io*
piska hafwet. —7) Mesurabo, och 8) 33oita, flyta söberut ifrån
bergen Kong, samt 9) Orange-floden, i södra delen af landet. —

Ifrån Atlas flyta många flober söberut, som förlora sig i öfnen.
Strömfall, som böra märkas, äro Nilens' hatten,

hraarom jag reban talat. 21tta Afrifas flober synas hafiva bet gemen-
samt, att be först fasta sig, met) stora fall, ifrån Höglanben och seban
flyta safta på låga stättlanb.

Indelning i Negiouer. Afrika inbetas bcqwämligen i
foljanbe Negtotter: 1) Berberiet, mellan Mebelhafwet och öfnen Sal)*
ra, omfring Atlas. -- 2) Sahra. — 3) Suban etter Nigritien,
mellan öfnen Och bergsryggen Kong, omfring lolibajlrömmctt, och best
grenar. —4) Nilens områbe , som i ttorr stöter till Mebelhafwet,
i öster titt Arabista wifen, i sober till Månbergen, och sont i toefter
stiljes igenom en bergsrygg ifrån Nigritien. —5) Gutttea, mettan
bergsryggen Kong och Guineista wifen, famt omfring tiebra belarne af
floderne Senegal och Gambia. — Ajan, fom är Afrifas östra hörn.
— 7) Sangebar, som utgör östra fusten, ifrån Ajan titt bet smala*
ste stället af Mojantbtfé-Kanalen. — 8) Kaffern , etter Kafferlandet,som upptager den fodra sträckan af östra fusten. — 9) Kap etter Hot-
tentottslanbet, som utgör Afrifas fodra del. — 10) Nebra Gui-
nea, fom af somliga fattas Etiopien , och fora utgör westra fusten ifrån
Guinea titt öftrarne i söder. — 11) Etiopien, etter ben inre ofänba
delen af landet söder om Månbergen, och 12) Afrikanska öarne.
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Lä ubcr, som fäfsttlt böra märfas, äro Egypten, som utgör
nebra delen af Nilens områbe, och fom sträcker sig ifrån Mebelhafwet
opp titt norra wändkretfen; —> Habesch, fom wanligen fattas Abyssi-
nien och Habessinien, utgör öfwcrsta belett af Nilens områbe , etter lan-
bet omfring sjön Tsana; — Nttbien, ligger emellan Egypten och
Abyssinien; Nubiens fust wib Röba haftoet 'fattas Abeg. — Barka
fattas ben belen af Afrifas fust wib Mebelhafwet, som ■ ligger craettan
Egypten och Syrien; och sober ont 23arfa ligger Libyska Öfuen, sora
igenom bergsryggen stiljes berifran. —> Kusten långs åt hela sträckningen
af Syrien fattas Tripoli, och t söder bertfrän, inåt öfnen, ligger lan-
bet Fessan etter Fcyan. —> Wester om Syrien ligger Tunis, wester
om Tunis, ungefär mibt emellan Sap Bon och Gibraltars sunb, ligger
Algier (Alschter); och westra belen af Berberiet raettatt Atlas, Me-
belhafwet, Gibraltars sund och Atlantista hafwet heter Maroffo. —

Landet föder ora Tunis och Algier, mellan bergsryggen och öfnen, fal-
las Belab-al-lerib (Bilebulgerib ) eller Dabel-lanbet. — Senegam-
bien ligger omkring nebra belarne af elfwerne Senegal Och Gambia.
,—. Sicrra-fieonaJusten sträcker sig frän Sencgctmbien till flröm-
raen Mefttrabo. — Pcpparkusten ligger mettan Mesurabo och Palra<
übben. — Elfenbenskusten raettatt Palm-übben och Cabo bi tres
puntas. — Gulbkusten , mellan Cabo bi tres puntas och Voltastoben;
— och Slafkusten, öster om Volta till bet innersta af Guineista wiken.
— Mokaranga eller Monoraotapa, utgör ben belen af Kaffertanbet,sora ligger omfring sobra wattdkretsen; och södra delen af Kafferkusten
fallas Natallaudet (Terra-bi-Natal)

Klimat. Största belen af Afrifa ligger i bet heta luftstrecket,
och benna werlbsbel är af alla ben hetaste, isynnerhet är hettan bran-
naitbe i öknarna. Berberiet, norr oin Atlas, och Cap eller H»ottentottö-
lanbet äro be swalaste belarne; och i be trakter ber be stora bergsryg-
garna gå fram, spriba be fwalfa omkring sig. |)ä somliga ställen, få*
fom i Nebra Guinea, faller regn nästan bestänbigt i 6 nränaber, och
bet tjenar äfwen att.swala af luften.

Jordman och Fruktbarhet. Marken iifmejlar mellan
de ofruftbaretste öfttar och be herrligaste lanber, likasom i sobra Asien.
I allmänhet är Afrifa torrt; men ber strömmar, fällor och watten fin-
nas är lanbet otroligt sruftbart. Egypten blir fruktbart igenom bet
att Nilen en gång om året öfwerswämmar landet, och wattnar det; ty
der regnar nästan aldrig.

Alster. I Afrika sinnes Gulb, båbe i berg och flober, isyn-
nerhet uti ©enegetntbien och Mofaranga. Flera stags Metaller finnas
eljest i Berberiet, i Habesch och anbra bergstrakter; Hafjjalt och Bergs*
salt finnes i mängb, <— Säb raärer isynnerhet i Berberiet och Egyp-
ten; be herrligaste Frufter af alla stag finnas på be fruktbara ställena
i största ymnighet; isynnerhet Dabel t de heta lanberna mellan Atlas och
Sahra. Bostap af owanlig storlek finnes wib Iraföfujlerna och isynner-
het i Abyssinien; Far meb en mycket stor och fet farans, så att ben
iväger nära ett helt punb, ftnttaö i be flesta belar af lanbet; stöna Häftar
sintras isynnerhet i Berberiet; Kameler trifwas bäst i öfenlånbertta;
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Wilda bjur, fåfom Lejon, Tigrar, Wargar och stera andra stag, finnas
i stogarna och öknarna öfwer attt; Ormar, stora som timmerstockar,
wistas på landet, och rofobtler i ftodertte. — Elefanter finnas i myc*
kenhet i Guinea, i Ajan, i Kaffern och på de flesta slätten, och Strutfar
och Påfåglar, och en otalig mängd andra stags fåglar pryda stogarne.

Amerika
består, som redan är tramndt, af iwenne stora halföar: Norra och Sö-
dra Amerika.

I) $lt>vta Amerika.
Gränsor. I norr Ishafwet; i öster Atlantista' Ocean; i

sober Amerifa; och i toefter Stilla hafwet.
Storleken är ej ätrau fttttfoinltgcit befant, eraet»an wt icke

fäntta stranden af Ishafwet, wibare, än att refanbe kommit titt ben
på twå slätten litet norr om polcirkeln. Längden ifrått Panamanäset
till den sista udden i nordwest, fom man fjölebeö har kommit titt och
fora fattas Iskap, ät wid paj] 800 mit Bredden är så olika, att
den unber polcirkeltt är inemot 700 mil, och unber mänbfretfen icke mer
än 130. Wibben är något öswer 200,000 qwabratmil.

Has, Hafswikar och Insjöar, fom stöta till Nord-Ame-
rika, äro: Ishafwet, Atlantista Haftoet, Vaffinö-Wifen , sora
sträcker sig långt opp mot poleit: HubfonésWifen, som sjelf bildar
många mindre wifar, fåfom James Vay (Djämöbä) söberut, och Ne-
p«lö:Wifett norrut; Sattct-Lorenz Wiken, i hwilken Sanct Lorenz-
Flobett faller, och fom utanföre stängcs af Newfoundland; Fuudy
Vay (Funbi-wiken) , sora bildar en halfö, strart föber om Sanct Lo-
renjmifen; Ehesapeak Vay (Tschcsapik-wikett), raidt på östra kusten;
Mexikanska Wiken; Hottbitras Wifen, går inåt lanbet sybwest
tfrån ön Kuba; Antillifka Sjön eller Karaibista hafwet, kallas sjön
raettan laraaika, Domingo och Portorifo pa ena fiban," och Syd-Ame-
rifa på ben anbra. — Stilla Hafwet; Panama-Wiken, på sobra
siban om näset, ber bet är smalast; .kaliforniska Wiken; Fttkas-
Wiken; Prins Williams eller Saubtoiks Sund och Eooks In-
lopp längre opp mot norben; Kamtsckatka-Hafwet, raed Bristol»
Wiken; och slutligen Behriugs-Suub och Ishafwet.

Sund. Dawis Sund och Baffins Sunt), hwarigenom
man fommer in i 33affinö-2Bifen; Hudsons- och Anian etter
Vehrings-Sund.

Halföar. Grönland, nordost ora 25affinswifett; Labrabor,
mettan Hubsons- och Sanct Lorenj-wtfarne; Nya Brunswik, raettatt
öfra belen af Sanct Lorenz-wifen och Fyndy-wifen; Kalifornien, we-
ster ora Kalifornista wifen; Pukatan, raettan Merifansta och Honbtt-
raé-toifarne; Florida, öster om Merifansta wifen; Alaska, midt emot
de Aleuttste öarne; Akadien eller Nya Skottland, sora bildar Futt-
by--»ifen; och Delavare, utanför hafswifett Chesapeaf.
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Laudtubdar. Gap Farewell, sober på Grönlattb; Gap.
Raz, sybost på Newfouttbland; Gap-Gode (fod), och Gap Lookout,
(tuf out), på östra fusten, norr och sober om Shefapeafwtfen ,

Gap-
Gatoche (Katosch) på Matatt; Gap-Gracias-a-Dios (Gubtoare-
lof), söder om Hotiduras-wifen; Gap-Sanct-Lukas , föber pä Kali-
fornien; Prtnfenö af Wales Udde, som bildar Behringssund , och
wisar mot Asiens Ostfap; Iskap, den sista übben wid Ishafwet, till
hwilfen kapten Coof för is kunde framtränga ont fommaren 1778.

Insjöar. Ingett werldsdel har så många stora insjöar st»m
Nord-Amerifa, och många af dem äro så stora fom haf. Wi stola
ttämtta de största sora äro fända: Tracy eller Öfra Sjön, Huron,
Michigan (Mifchigatt), (Sxie, och Ontario, ligga, efter hwarandra,
i landet mellan James Bay och Merifansta wifen. Wibare: Wini-
peg, norbwest ont öfra Sjön; Athapestow, Slafsjön och många
anbra, i lanbet wester om Hubsottöivifen ; Nicaragua, föder om Hott-
duraswifett; MiftisinuysSjön i fydweslra delen af Labrador; och
Ghamplaiu (Tfantplän), mellan Cap Code och S. Lorenzfioden.

4&ao. Stora öar i Nord-Amerifa, äro: Kuba. Newfound-
land, Domingo etter &at)ti, lames-Islaud (Djäméäjlanb) t Baf-
sinswifen, och en raängb andra stora öar raettatt Baffins- och Hubsons-
raifartte , hwilfa ännu ej äro wäl fänba. — Widare Spetsbergen,
Staus-Vorland (forlanb) och,, flera omfring Spetsbergen; lantatfa,
Porto-Nifo, Vancouvers Ö, (wanfovers-ö) Drottning Gharlot-
tas £>, Prinsens af Wales (Wehls) och Konung Georgs Öar
meb många anbra på westra kusten, norrut ifrån aé-ivtfen Gap
Bretou (Käpbritn), S. John (Santbjon), och Antifosti, i S.
Lorenz-wifen; Long-Islanb (långäjlanb, på Swensta Låttgön) , fyb-
wcst om Cap-Cobe; Kobjaf etter Kischtak, öster om halson Alasfa;
och flera anbra. — Sfärgårbar, fom böra raärfaé, äro: l)West-
inbien, fora egentligen består af 3 stora samlingar af öar, neraltgen
Sufaiffa eller Bahama Öarne, sybost ora Floriba; Stora Antil-
lerna etter öarna Kuba, Domingo, lamaika och Portorifo, raeb frittg-
ligganbe öar; och Karaibisse Öarne, fom sträcka sig i ett båge från
Portorifo tttt kusten af Syb-Amerika. — 2) Öarne i Baffins- och
Hubfonswicarne. — 3) Oartte utanför S. .Lorenz-wifen. — ä) Spets-
bergen raed kringliggande öar. — 5^ Bermnderttt, i Atlantista Ocea-
nen, 100 mil öster om @ap=£oofout. — ,6) Öarne på westra fusten,
ttorr ora Fufas-wifen. — 7) Alcuttssc Öarne etter Catharinas Ar*
chipelag, som sträcker sig ifrån Alasfa westerut mot Kamtschatka, och
består af stera asbetningar, såsom <&ivatta Näfé-Öarnc, närmast
titt Alasfa , och dertraft be Anbreanowssa Öarne och 8) Glerkes
t)at, hwilka af fomtiga räknas titt Amerifa. — Iblgttb alla bessa
öar äro be Weslinbista be märfwärdigaste, och dersör witt jag särskilt
nämna de flefle af dera neml : ibland de Lufayiffe: Bahama, Lu-
fa<na, An^roé, Provibeuce, Glettthera, Auma, Inagua och
isynnerhet Guanahani eller Kat-Islaud (Katäjland) , som mar det
land, titt hwilket Kolumbus först fom , när han seglade westerut att
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fofa den nya werlden. — Stora Antillerna har,jag redan nämnt;
och ibland de fmå Antitterne etter de Kara ib i ffe Öarne, raärfaé
<&atnt:<£rotg (Stngfroa), Saint-Thomas (Sängtoma), Saint-
lean (Sängsjang), 2:ortola, Nirgingorda, Anegada, hwilfa alla
meb ett namn fallas lungfru-Öarne; widare, Saba, <&ttftatius,
Augitila, Sanct Martin, Sanct Barthelemi, Barbuda, Sanct
Ghristofer etter Kitts; Newis, Ncbonbo, Montfcrrat, (Måttg-
ferraf), Anttgoa, Guabeloupe <Gadelup), som egentligen består af
twå öar, (Dranbe Terre (^grangterr) och Basse Terre (basfterr) , De-
sirabe. Martegatante (Marigalant), Dominica, Martiutque (nrar-
tinif), Sanct Lucie (Sängt Lysi), Barbaboö, ©. Vincent, Gre-
nabillerne ifrän S. Btttcent föber ut titt Greuaba , och slutligen
%abaso, Till Westinbien räknas äfn^en be öar, fora ligga på ©yb-
Amerifaé norra fust, raen bem stola wi sett tala ora.

Satt b ban kar, sora äro mycket stora, ligga utanföre New-
fouttblattb, och äro raårfwärbtga, för ben otroliga myckenhet fist, fora
ntan fångar pa bent.

Bergsryggar: 1) Meblersta Norb-Amerikansta Äsen,
font är en fortsättning af ben Anbista i Syb-Amerifa, och går ifrån
näset mot norben mibt igenom lanbet, titts ben slutligen wifer westerut
till Prinsens af Wales udde. ©en utbreber sig titt ben höga bergs-
stätten Meriko, raeb 6 titt 8000 fots höjb öfwer hafwet, och grenar
sig mot norben i stera armar, af bwicka be klippiga Bergen aro be
raest bekante. Den stiijer be watten, fora flyta till Merifansfa wtfen,
till Missisippi, till be stora Insjöarna inne i Norb-Ainetika, och till,
Ishaswet ifrän bem, fora fatta westerut till Stilla hafwet. — 2) We-
stra Nord Amerikanska Åsen begynner wib übben Sanct Lncas ,

går genom Kalifornien längs åt westra kusten, omkring Coofs. inlopp,
och febermera utät halsöit Alaöka och Aleutista öartta. -- 3) lura
Norb-AnterifaufFa Useu , går ut ifrait ben meblersta österut raettatt
fjöarna Athapessow och äSiuipeg, och wifer raeb ena grenen mot norben
entettan Slafsjön och Hubsonswiken, och meb ben anbra ät sybost emel-
lan be watten fom styta titt Hubsonswiken, och bem, sont flyta titt be
stora insjöarna, hwilka höra tttt S. Lorenz-flobens områbe. Den går
slutligen in åt be ofänba trakterna af Labrabor. 4) AUcghany=#fen,
fora gar ifrån S. Lorenzwiken, på något afsranb ifrån östra kusten, neb
raot Merifansta wifen, bå ben hastigt wänber mot wester titt fiobett
Missisippi, ber ben slutas. Sobra belltt af benna bergsrygg, fattab
Apalachiffa Bergen, stiljer be watten, sora falls ut i Atiantista haf-
wet och Merifansta wiken. Utom bessa finnas stora bergssträckor i
Grönlanb, wid Ishafwet, pa öartta raellan Hudsons- och Bafftn^wifarue, på Spetsbergen, och i flera trakter af landet.

Höga Berg finnas wäl i alla bessa bergsrvggar, men isyn-
nerhet höia be fä fallabe Glänsande Bergen, af fomliga Lanbtfnlfmu*
det fållade, raidt i medlersta fen, sina flinrar högt opp 'genora strar-
tra; de så kallade Hwita Bergen i norra delen af Alieghany-åscn,
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siera as bergen på Grönland, på Spetsbergen och flerstädes, äro äfwen
ganska höga.

©u er, etter elbsprutande berg, finnas till stor mängb t
ben bergssträckan, fora går igenom Panamanäset. Man har räknat öf-
wer 20 stycken i ben trakten, och mänga af bem äro ofantligt höga,
såsom Pteo be £srtzaoa, som är mycket öfwer ett half mil högt. —

I norbwestra belen sintras äfwett Vulkaner, af hwilfa en ligger wid
Coofs inlopp.

I ord b äfn in gar faunas ibland på Wessindista öarne; mett

oftast i de nejoer, der vulkaner finnas.
Öknar. Egentliga ofnar finnas icke i Norb-Amerifa, utom i

be kallaste nejberne wib Ishafwet; ty be ofantliga slättmarker font lig-
ga wester om Miéfisip^t-elfwctt oppe i lanbet, bära gräs i ymnighet;
men wibsträckta wilbtnarfcr, uppfottba raeb kärr och mcras, finnas i
synnerhet i be inre och norbligarc belarna af lanbet.

Floder finnas, liffom insjöar, till stor myckenhet. De största
och ntärfwärbigaste äro: 1) Sanct Floden, sora upptager sjött
Ontario, Vrie, Michigan, Hurott och Öfra Sjön, och utfaller i St.
Lorenz-wifen. 2) Missisippi, som upptager en otalig mängb af min.
bre strömmar, och iblanb bem be stora elfmerna Missuri på westra
sibatt, och £>hio, sora fommer från Attegattp-åfen, och utfaller i Meri*
fansta wifen. 3) Mw bel Norte etter Rio Bravo, som faller nt
i Merifansta wifens innersta bet. 4) Colorado, fora faller i öfwerjla
belen af Kaliforniska wifen, och är ben enba beirbliga flob fom utfaller
i Stilla Hafwet. 5) Mac-Keuzies-Flod, flyter till löbafwet ochfommer från Slaf jön famt upptager Slaffloden , fjön Athapestows
utlopp och stera flober Ur lanbet wefter om Hubfimé Bay; och 6) Kop-
pargrufsfloden som äfwen faller i Ishafwet, längre mot öster. Utom
bessa flyta ganska många och äfwen stora flober igenom alla belar aflanbet ifrån bergsryggarne titt haswen och fjöartte, isynnerhet från trak-
ten af sjön Winipeg till Hubsons 35ay, såfom Severn-flodey och Nel-
fen&floben.

Strömfall. Det raärkwärbigaste Strömfallet är det förutomtalade Niagarafallet, font Lorenz-floden gör, under det den flyter
ifrån sjön Ene titt Ontario.

Fördelning i Regioner. Nord-Amerika inbetas beqwäm-
ligeu i tre stora Regioner, likasom be tre zonerna på Jorben; Kalla
etter Norra Re,.ionen, sont ligger norr ont Sanct Lorenj wif ochstob, och be ftora infjöarne, famt ett linje bragen från fjön Winipeg
titt Fufaswifen; Medlersta eller Milda Regionen, fora sträcker sig
från bett falla till Merifansta hafswifett och wänbkretsen; och Södra
etter Heta Regionen, sora ligger sober ottt wänbkretsen.

Länder, sora i bessa Regioner särffilt böra mät fas, ä?o : 1)
i Norra Regionen: Grönlanb; Spetsbergen,- Lanbet entettan
Hubsons och Baffitts-wifartra; Nya SSallté, på westra och sybwestra
sibatt af Hubfotts-wifett; fiabrabor, Newfounblaub , raeb be öfriga
öarne i St. Lorenz-wifen; Kanada raettatt James Bay och S. Lo-



78

renz-elfwett; Westra Kusten mettan Prins Williams futtboch Fufas-
wifen; och stutltgen — inre delen af landet. — 2) I Medlersta
Regionen: Nya Vruuswik; Nya Skottland; Nya England,
som sträcker sig till Loug-Islanb och Ontario; Penfyloanicn, ©trgi-
men, Kafoliua, Georgien och Floriba, åtta wid östra fusten, mel-
lan haswet och Atteghany-åscn; widare Louisiana, wester om Missisip-
pi; Nya Mexiko wester om Louisiana; Nya Navarra, öster om
Kaliforniska wifen; Kalifornien, Nya Albtou, norr ora Kalifornien;
och — de inre delarne af landet. — 3) I Södra Regionen:
Nya Spanien etter Näset, och Westindien etter öarne.

Klimat. Södra Delen är mycket warm , ehuruwäl den
aftoalaö af höga berg, hafswittdar och regn , fom isynnerhet på öarne
faller i förskräckliga sturar, der förfärliga orkaner härja. — I Med-
lerfta Delen är klimatet mildt och angenämt, fastan bet emot nor-
ben blir fattare, än det är i Europa i be tänber, fora ligga unber sam-
ma Paratett-fretfar. — Norra el en, isynnerhet på bett östra si-
dan, år mycket fattt; ja det är så fattt, att isen aldrig smälter opp på
östra fustett af Grönland.

Fruktbarhet. Fruktbarheten rättar sig efter flimatet. Sö-
dra Del ett är mycket fruktbar, ehuruwäl ben är bergig; och isynner-
het äro öarne fntftbara. Östra fusten af Medlersta Regionen
är äswen mycket bördig. Den nordligaste betett är full af berg,
kärr och ratlbraarfer.

Alster. Af Mineralier ftné ymnig tillgång på Gulb i
Meriko , Silswer, lent och Stenfot. — Af Wärter trifwas få i nord-
ligaste belen mot Ishafwet; men mera söberut sittö mycket Sfog och
Bete; meblersta belen bar raycket ®räs, Säb, Sfog ochFruftträb; och
den södra har den största pntnighet af de läckraste Frukter och SÖJärter,
isynnerhet mycket Socker, Kaffe och Bomull. Tobak wärer af utmärkt
godhet i Virginiett och ländertta deromfrittg. — Af Djur, sittö der
Björnar, Wargar, Räfwar i stogartte; pä beteémarfente beta ett oänd-
lig mängd meb Bostap af allehanda stag; Renar finnas i ttorbligaste
delen; af Fåglar sins Kondortt, Örnen, Påfåglen, Kolibri och tusen-
tals andra; i hafw/tt och sjöarna och ströittnrartra sins otroligt raycket
Fist, isynnerhet Kabeljo på banfarne wid Newfoundland; och i ström-
ttrarne i den warttrare delen sins ett slags Krofodiler, fora fattas Attt*
gatorer; Sfatterormar och andra stagö Ormar sintras äfraen; och af
Ittfefter märkas Kofchenttt, Bi och Silkesmaskar; men inga Elefanter
och Lejon och Tigrar, fåfom i Afrifa och södra Asien.

II) Södra Amerika.
Gränsor. I norr till Nord-Amerika och Atttittista hafwet;

i öster titt Atlantista hafwet; i sbber titt föbra' polens ityaf, och i
wester titt Stilla hafwet. .

Storlek. Längden rätt t föber och norr är 700 'mil; brebben
i öster och wester, något söder om equatorn 450 mil; widden omfring
150,000 qwadratmil.
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as, Wikar och Ajöar, som stöta titt denna werldsdel
aro : Karaibista Haftoet ettev Antittista fjön, raed hafswifarne Darien
och Maracaibo; Atlautiffa .Ocean, som utanför östra hörnet af
lanbet fallas Braftltansta Hafwet; Stilla Haswet, jemte Pana-
ma Wiken och Gttayaquils-Wiken litet föber om Itnteit (equatorn).

Halföar. Sobra belen af fasta lanbet bilbar en halfö, som
af fontltga blifwit faflab Patagonien, och af anbra Magellans
Lanb. »

Laudtuddar. Cap de la Vela, wib Antillista hafwet Cap
b'Orauge (båranfch), och Cap bel Norte, på östra fustett norr om
equatorn; Cap S:t Noque (sängt Råk); yttersta übben mot Afrifa;
Cap Sanct Augustin, föber om St. Roqtte; Cap Frio, litet norr
om Stenbockens wänbfrets; Cap de Santa Maria, Cap Batt An-
touio, Cap Blanco , Cap de las Virgiues (lungfru-übbeit) och
Cap <3att Diego, på östra fusten; Eap-Horn, eller sobra übben af
Syb-Amerifa, sont ligger på en ö; Cap Deseado, på westra fustett
gent emot luugfru-übbctt ; Cap Blanco, sober om Guayaquils-wifen;
Cap San Lorcnzo, norr otn uäranbe wif, fårat Cap San Franci-
sco och Cap Gorrientes, ätt längre mot Panattra-wifeit.

Nas. Panamanäfet, fom på smalaste stället är endast 5 mil
bredt; men långs åt detsamma går Andista åsen, som lifwäl här be*
tydligt fätifer sig.

Insjöar sintras inga af betpbltg storlek i Sobra Amerika. De
tnärfwärdigaste äro: Parime, Titikaka och Merim eller Mtriit,
norr om Cap de Santa Maria, nära intill kusten.

Öar. — Skärgårdar, som böra ntärfas äro: 1) Öarne
wid norra lusten, som också fallas öarne Sottovento, och räknas till
Wefi inbien. 2) Magellans Öarne etter jSlböfaitbet, wib föbra üb-
ben. 3) Maluinerne etter Falklattbs Öarne, 50 nttl öster om Cap
be las Birgines. 4) Öarne på westra fusten af föbra halfön. 5)
Gallopagos Öarne på westra siban, unber equatorn, på 60 mils
afstånb ifrån fusten. G) Juan Fernaubez Öar, påjamma fiba, ute
i Oceatten, men långt föber om wänbkretsen,^ 7) Öartta i Amazon-
strömmen och wib best utlopp i hafwet. 'Dat, som böra raärfas
äro: Ön be £jttaneé, wib Amazonftobeus utlopp; Trinidad, sober
om ön Tabago; några af Magellans-öarne; twå af Falflanbs-öarne;
Mabre be bios, och (Gyiloc, på westra kusten, (Suraéfao, Marga-
rita och £sruba, blanb öarne Sottowento; Santa (fatalina, pä
östra kusten föber om mänbfretfett Staatenlaub, öster om Elbslanbet.

Bergsryggar: 1) Aubista Äsen eller (3ordillererna
(Cordillera <lo los Andes), sora sträcker sitt ofantliga massa allt
ifrån Cap Horn, långö westra fustett, änba titt och igenom Panamanäfet;
famt utbreder fig i flera högstätter, fåfom &uitoé och Vogotas ,

hwarbera öftoer 12,000 fot öfwer hafwet, och norbligare skjuta fiera
grenar in åt lanbet. 2) Brasilianska Aseu, fom följer östra kustett
attt ifrått Cap S:t Roque titt Cap Santa Maria, och har många
mindre bekanta utgreningar uti det inre af landet. En stor bergsrygg
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stingrar meb wiblyftiga grenar mibt igenom lanbet i öster och Wester,
och skiljer be wattett fora falla norrut till Amazomfloben ifrån bent som
fatta söberut. En ansenlig bergsrygg stryfer äfwen ttorr om fjön Pa-
rinte ifrån sybost till norvwest.

Höga Berg finnas isynnerhet i Anbista Åsen; ja, ber finnas
så höga berg, att mänga äro mycket öswer en hals mil i tobrätt höjb
vfmanom hafwet; och iblanb bessa will jag nämna: (shimborazo,
norbost ont Guayaquils-wifeu , fora är något öfmer 20,000 fot högt.

Vulkaner. Förfärliga vulfaner finnas äfwen till stor mycken-
het i Anbista Åsen. Jag will endast närana Kotopaxi , som är öster
om dhtmborazo, och nästan lifa ofantligt högt fom bet; på elbslanbet
sinnes äswen en ottlfait,

Io r dbä snitt g a r inträffa ost" i Anbista bergstrafterne, (bet
är icke mänga år seban en förfärlig lorbbäfmng tillbrog sig beestäbes),
isynnerhet i lanbet ofwanför Guayaquils-wiken.

Sunb. Magellans Sund, etter det Magettattsia sundet, som
är mellan Elbslanbets öar och Attterifaé sobra übbe, och ar omgifwit
af höga och branta berg; — och Le Maires (lömåré) Sunb, fom
stil jer Staatenlatibet från Elbslanbet.

Strömmar. 1) Amazonslobett, som ocksä tattati Marattnon
(somliga siriswa Maranjon och Maranhon) och äfwen Aptirtmaf, är
ben största oel; wattenrtfaste flob på Jorben Den foraraer ifrån An-
bista bergens största ntaésor, fälebes från be största berg sont finnas i
nya werlden, och ben faller genora den största statt som finnes, uti
Atlantiska hafwet; ben är mycket breb och innehåller en stor ntäugb af
öar, af hwilfa foraliga äro ganska stora; ben upptager eu otrolig myc*
fenhet af grettar, fom äro få ftora, att Wolga och Donau knappt fun-
na litn*s wib bent; be största äro: Ucayale, Madera , Xittgn och
Tocantines elfwenra på sobra fiban; och Rio Negro samt Parime-
floden, sora fommer från ParimefjÖn, på ben norra sidan, ber bett
sammanstöter raeb Ortitocoé wattenbrag. — 2) Paraguay-Glfwen,
sora 'upprinner ungefär mibt i lanbet, ber ben unber ben regniga års-
tiden öfwerswäranrar ett stort fält, och bilbar bå ett stor fjö, fora fallas
Turaycs; bett flyter sedan söberut och upptager äfwett en oräknelig
mängb af flober, af hwilka be största äro Pilcomayo, sora fommer
tfrått Anbista åsen, samt Paratta och Urnguay, som fommer ifrån
öster; hela strömmen fastar sig slutligen i hafwet, mellan übbarne ©anta
Maria och San Antonio, meb en 15 mils breb mynning, och fallas
ber la Platå eller Silswcrströmnten. — 3) £)cittofo, fora foraraer
raeb hunbrabetals grenar från bergen i norra belen af lattbet och faller
ut, äfmen raed många grenar, strart söder om ön Trinidad. — 4)
Fondo etter San Franctfco-.@tswen, som har fina fällor nära titt
Paranaé, mett flyter mot nordost, och faller i Atlantiska Oceanen,
föber ora udden ©:t Augustin. — 5) <3a«ta Magdalena, fora flyter
ut i Hlntittifta hafwet raellan wifarne Darien och Maracaibo; utom
måttga andra ansenliga strötntnar. Men på westra kusten finnas enbast
obetybliga fttftfioder.
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6trsmfall sinnaS oräkneligt många ©ch stora i ett lanb, som
har så ofantliga berg; men jag mitt enbast nämna ett, som är i ett
gren af Magdaletta-fiodett, hwilfen störtar sig lodrätt neb ifrån ett höjb
om 1200 fot, samt ett annat uti Paranafiobett.&¥itar ftttttaö få i Amerifa, tp alla ftätten äro wäl ivattttade
af fällor

o och flober. Den största öknen, fom finé der, ligger öster om
Anbista Aiett gettt öfwer ifrån ön Chiloe.

Indelning iNegioner. Södra Amerika indelas bäst i
följande Z legioner: 1) Terra Firma, som utgör ttordwestta hörnet
©ch sträcker sig ifrån näset österut titt Orinokofiobens utlopp, och ifrån
näfet i föber till granstapet af übben Satt Francisco. 2) Gnyatta
(Gtrayatta), öster om Terra Firma, raettatt Oriuoko- och Amazon-ström-
mens mynning, famt går opp i lanbet närmare emot equatorn. 3)
Amazonlanbet, omfring Amazon-strömmen, stråckanbe sig söderut titt
bett bergsryggen, som öster och wester går midt igenom landet. 4)
Brasilien, östra delen af hela landet och jltljes ifrån Amazon-landet
genom Tofatiné-eifwen. 5) Paraguay etter la Plata-landet, inne»
fattande Plata-ftrömraenS områbe. 6) Magellanska Landet etter
Patagonien, fora år södra delen och jlräcfer sig opp titt ön Chiloe
och Plataflrönttnettö utlopp. 7) Chili, fora utgör westra fusten jetnte
bergsryggen, tfrått Patagonien titt wändfretsen. 8) Peru, som utgör
ben delen af westra lanbet, som ligger mellan Terra Firma och Chili.

klimat. Denna werldsdel ligger till största delen i det heta
luststrecket, och är sålebes gansta toarttt, bet raarfen är låg, och der»
jemte gansta ofunb, så att det, till eretttpel är brännande hett wid
stranden af Peru och Guayatra, men på högstätterna är under fjelfwa
equatorn, det mildaste och ljufwasle klimat, som fan finnas i werlden;
ofwanpå bergsryggen Cordillera regnar det nästan beständigt, och på de
höga bergens fpetfar ligger en etotg fnö. £>ögt läge, oraätltga stogar
stora wattendrag och hasswindar afswala äfwett luften på landet öster
om bergen; så att Amerifa alldeles icke har så brännande hetta som
Afrifa, fastän be ligga bägge i ben heta zonen. Wid södra udden är
klimatet gansta kallt, fastän den pä långt när idi hinner till polcirkeltt.
Det starfa regnet i bergstrafterna lemnar watten åt be ofantliga flo-
berna, ©ch bessa öfwerswämma stora fält uttber miöfa årstiber, wanli-
gen t December ©ch Juni, så att be bå fe ut fom stora fjöar.

Fruktbarhet. Nästan hela landet ar mycket bördigt; enbast
mot föber finnas några ©fruktbara trafter. — På ben ofantliga stätten
omkring Amazon-strömmen är skogen så tat, att bet är omöjligt att fom»
ma fram igenom ben, utan man fan gä långa stycken på de samman»
flätade grenarne högt oppe ifråtl marfen.

Alster. 2?ergen lemtta mycket gulb, bet rifafle förråb af Silf-
wer, Koppar ©ch Tenn, isynnerhet i Peru ©ch Chili; Sobra Amerika
fir iblanb be få lanb, fom lemnar Platina : mat fen bär be herrligaste
wärter i största ymnighet, såsom ©äb, isynnerhet Mais, angenäma fruk-
ter af åtta stag, Breseljeträb ©ch flera anbra färgträb, Manchenitt, Ebett-
holz ©ch Ceber, Stomuttstrab ©ch Äafaotrab t stora skogar, famt mycket
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Tobak, Kaffe ©ch Socker; Kittfinaträdet, fom ger ben få kallade Kina-
barfen, sins afraett endast i Syd-Amerifa. Potäter hafwa attrafötrst
kommit frått Amerifa. Paragtray-Theet är lifa mycket wärderadt i den
Nya Werlben, fom det Kinesiika i den Gamla. Många stags djur fin-
nas här, men de äro alla smärre tttt wärtett och swagare ätt beras
förttranbter i Gamla Werlden. Elefanter, Tigrar, Lejon m. fi. finnas
icke här, och ursprungligen hafwa Gamla och Nya Werlden nästan inga
Djurslägtett gemensamt. Men sedan Amerifa blef upptäckt, har matt

fört dit wåra tama djurslag, och nu har Boskapen få öfat sig, att den
på många slätten är wild. Mångfaldiga Ap-arter och de skönaste Fåg-
lar finnas i stogarne: wattnen äro fulla raed Fist; på norra stranden
finnas äfta pertor; mett i denna werldsdel, fora är rif på allt, finnas
äfwen stora Ormar, giftiga Ittfefter och Alligatorer.

Australien eller Polynesien.
Gränsor. Hufwudlänberna af denna Werldsdel ligga sydost

om Asien, medan Indista och Östra Oceanerne. De öfriga äro ö-floc-
far, widt och bredt ringspridda i Stilla hafwet. Banbafjön stiljer
Polynesien från Asien.

Storlek. Australiens öar ligga långt ifrån hwarandra på
Jordklotets yta. Man skattar dest qwadrat-innehåll till omfring 170,000
geografiska qwadratmil, eller omfring 80,000 Swensta qwadratmil,'då
man räfnar Borneo m. st öar titt Asien. Södra Polarlandets ividd
är attt för ofäfer, att upptagas i någon beräkning.

Haf, sora omgifwa Polynesien, äro: Stilla Hafwet, Judiska
Hafwet, Gtiopista Haswets sydliga del, och Södra Poletts
Ishaf.

Stora Öar sintras flera t denna werldsdel än i trågott annan,
emedan den består endast as öar. Wi stola här nämna de största:
Ulimaroa etter Nya Holland, fora utgör hufwttdlattdet i hela werlbs-
belen^ emeban ben ensam är mer än dubbelt större, än alla be andra
öarne tillsammans; Nya Guinea; Nya Zeelauds-Öarne; Diemens
Land; Nya Vritanuieus Öar, hwaraf bett största blifwit fattab
Dagoa, Nya Irland, norbost om Nya Britanttiett; Nya Georgiens
Öar, af hwilfa bett största heter Guabalcanal etter Simbu,- öster
om Nya Nritannien; Nya Atalebonien, straxt ttorr ©m Stenbockens
Wättbfrets, öjler om Ulimaroa, och stera anbra.

Hafswikar. Karpentarista Wiken, på norra och Spelt-
eers Wik på föbra fustett af Ulimaroa.

Halföar, fom förtjéna att märfaé, äro: Karpentarien, fom
utgör ttorböstra belen af Ulimaroa; och Sonistaba, fom stutte utgöra
östra belett af Nya Guinea, om be eljest icke äro farstilta öar, ty man
Wei ej, om be inlopp man fett raettatt bem, äro irifar och funb.

Lanbtubbar, som förtjéna att minnas, äro: Cap 9)orf, som
är Karpeittariené norra übbe: <&anbt).<£ap , (faubiga übdeu) på östra
kusten af Ulimaroa, litet föber om wändfretsen; Cap Wilsou, föbra
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udden af Ulimaroa: och Sybcap, på Dteraené land. Widare Norb-
cap, Sydcap, Ostcap och Westcap på Nya Zeelands-öarne; och
slutligen will jag näinua (?ap=Ddivrattce (Cap deliwrangs, på Swen-
sta, Befrielse-udden), sydost på Louisiaba.

Sund. D>e inärkmärdigasie äro: Torres Sund mellan Kar*
pentarista halfön och Nya Guinea; Dampiers Kanal, mettan Nya
Guinea och Nya Britannien ; Basses Sunb mettan Ulimaroa och Die- '
mens land, oel; Gooks Sunb mellan begge Nya Zeelanbs-öarne.

lubelning i Negioner: t) Nya Hollanb etter Uli-
maroa, meb frtitglnigaube öar. — 2) Nya Guinea med kriuglig-
ganbe Öar. — 3) Nya Zeelands-Öarne. — 4) De strbdba Öarne,
och 5) De land man upptäckt närmast södra polen.

Länder, sora i bessa Negtoner böra märfa*:
1) Uti Nya Rolland eller Ulimaroa märfaé: Nya Södra

Wallis, som utgör hela östra beten Karpentarien; Anthctnts
Land, sora stänger Karpentarista wilen på westra sibatt; Diemens
Lanb, wester ont Arnheims lanb; Witts Land, som utgör norbwe*
fira fusten; Gendrachtsland eller Goncordia, sora är Weftligaft ;

Ebels Lanb, sober om Eenbrachtslanb; Löwens Lanb, fom utgör
fybWeftra hörnet; och Peter Nttyts Lanb, på sobra fusten. Mellan
Peter Nuyts lanb och Cap Nilson tigger ett lång fust, fom fallas
Napoleons Land. — Af Öarne omkring Ulimaroa märkas: Van
Diemens Land; Fourneanx (fttrneä) eller Ungs-öarne, i 23aéfes
Sund; Abel Tasmaus Ö, sober om Diemens länt»; Mibbletons
Ö och Lord Hotoes Ö, utansör östra kusten; Aorks-Öarne, norr
om (Jap Hork; Biischings Ö, i Karpentarista tvifett, och en mycken-
het små öar wib kusten, nästan på alla sidor.

2) Nya Guinea, meb fr in gli anbe O ar; hwartill hö-
ra tre samlingar af öar, nemligen:

A) Papus-öarne, af hwilka märkas: Waygeuw (Wajgju),
uuber equatorn, norbwest ora Papua;-Salavatty, sober ora Waygeuw;
Key, sober om Papua; Timorlaut, sybwest om Key; och Arrow-
öamc, öster om Key.

Ii) Nya Guinea, met» halfön Louisiada, ött Danville (bång-
will) på frtbra kusten, och Schoutens Ö på ben ttorra.

C) Dampiers Öar , som stiljas från Nya Guinea, mcbclst Dam-
piers Kanal, af hwilfa märkas: Nya Vritanuieus begge öar; Nya
Irlanb Nya Georgien etter Simbu; ©cl? Amiralitets-öarne, norb-
west om Nya Irlanb, iblanb hwilka Nya Hannover år ben största.

3) Nya Zeelanbs-öa af hwilka ben sobra och ftörre
fallas Tavay poenammo, och ben norra tninbre @ahcinomaut)c.

4) De ftröbba Öar it e äro dels ensamma öar, och dels stor-
gårdar. Man itibelar bem i tre klasser: öarne norr ora equatorn i
Stilla hafwet; öartte föber ora equatorn i samma haf; och öarne t

Inbista hafwet, ette^ wester ora Ulimaroa.
A) Oarne norr om equatorn i Stilla hafwet: — a) Palaos-

öarne, etter Pelew- (peljtt) öarne, ligga öster ora Magittbatrao ©ch
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norr ©ra Papua. De är© många och små. — d) (SaroltuflFa öarne,
börja öfter om Filippinerne och norr om Pafaoö-öarne, och sträcka sig
österut i en lättgb af 300 mil; be största äro : Aap, norr ©m_ Pelew-
öarne, och Torres eller Hogolen, iblanb be östligaste. — oHPesca-
dorerne eller Fiskar-oarne, ligga ett stycke öster ora be Carolinsta ,

och äro små. — tl) Marianerne eller Labronerne (på Swensta:
öarne), ligga norr ora be Carolinsta och sober om wänbkret-

sen; be största och förnämsta åro Guahan och Tinian. — Mellan
Marianerne och Ntfon ligga äfmen twenne skärgårdar raed spribba öar,
ibland hwilfa matt fatt nämna Farellou och Stilla Helgons Ö i den
westra skärgården, och Malabriga i den östra. — Öster om dessa
har man ute i öppna Oceanen sett öar här och feer, fåfom Öbe-ön
(Ifota Deserta', under wanbfretsen, och fiera. — o) Mulgraves's-
fmulgrcivs) öarne sträcka sig ifrått Pescaborertte mot sybost änba till
equatorn. Den sybligaste fattas Byrons Ö. — l) SaubWtchs*
öarne, fora också af somliga fattaS Gooks Öar, för bet att Coof blef
ihjälslagen på ben största ön, fom heter £swait)t. De ligga strart föber
©m kräftans wattbfrets, mibt emellan Mulgraves öar och westra fusten
af Norra Amerifa. — Mellan (Sanbmiché-öarne och Kalifornien har
man sett 'åtskilliga små öar — och sober ont bem wib equatorn ligger
Skölbpabb°ön eller lul-öu, helt allena.

B) Öarne sober om equatorn i Stilla hafwet: — a) Drottning
Charlottas-öarne, öster om Nya Georgien; den största heter Eg-
ntont eller Santa Ernz; Tanmgao och Sucopia ligga längst i
öster och föder af dem. — b) Nya (Salebonien, hwarwid äfwen må
nämnas Norfolf-ön, föber om Nya Calebonien, och öster, om Mibbel*
tons och Homes öar. — o) Nya Hebriderna, norbost om Nya Cale-
bonien, och sober om Dr. Charlottas öar. Man märker: Helgean-
bes-lanb; Mallicollo Sandwich och Tanna. —ä) Blighs-
(blejs) öar, 100 ratt öster om Nya £)ebrtberne, och Prins Wilhelms
öar, fybost om bent, som gemensamt kallas Fidji-öarne. — o) Wän-
fkaps-öarne sydost ont Prins Wilhelms öar. De raärfmärbigafte af
dera äro Tongatabu etter Amfterbaut, och (fuwi eller Mibbel*
bnrg. — f) Seglarenas öar, eller Skeppar-öarue, nordost om
Blighs- och Wänstaps-öarne. Omkring bem ligga ntånga ensamma öar,
såsom: Det sköna folkets Ö, norrut; ipcrttgené af yjork Ö, ochensamma Ön mot norbwest; Voscaveu-ön mot fpbtoeft, och Jesus
långt norbost ut. — Z) Sällfkaps-öarue eller Societets-öarne, öster
om Wänstaps-öarne och sober ora lul-öu, äro 11 till antalet; be stör-
sta och märfmärbigaste äro: Ctaheiti, Gimeo och Ulietea. — Mot
norbost och ölter tfrått Societets-öarne, ligga stärgårbarne Necrcation,
Konung Georgs Öar, och det felslagna hoppets Öar, i en fträc*
ka- efter hmarandra. — It) De laga Öartte, sybost ora „bem; långt
ute i Oceanen ligger ben stora klippan Pittcairus. — Öster ont ben
ftftnämttbe, på 200 mils asstånb, ligger ben så tallabe Påsk-öu. — i)
Marquesas etter Mendana Öarne, ligga nordost om Konung
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Georgs Öar, och cm Otaheiti. Den största af dem heter £&ttt>arpa
eller Dominica.

C) Öarne i Indiffa Ocean, wesser om Ulimaroa. — Öarne
Amsterdam, Sanct Paul, Kerguelens Land, med några andra
öar, äro upptäckta midt i Indijka hafwet.

5) 2) Sanb fom man upptäckt närmast södra po-
len, äro Södra Georgien, en ö, sydost ut ifrån Eldslandet, och
Sandwtchsland, än längre mot sydost, hwars södra del kallas Södra
Thule.

Bergsryggar. Blå Bergen, ett brant bergsrygg går ifrån
Cap tyoxt söderut igenom Ulimaroa titt Cap Wilsott, hwilfen länge
hindrat Europeerne att intränga uti det inre af.landet; vatt 'Diemenö
land ar gattsta bergigt; en stor bergsås går äfwen tångs åt nordöstra
kusten af Papua, Nya Guinea och Louisiada ; en annan öfwer nya Zee-
lands-öarne; och de flesta af de smärre öartte synas endast wara fpet»
sar af ofantliga åfar, fom stryka fram under hafwen , fåfom exempel-
wté, de Ladroniska öarne. Hwilka bergsryggar widare gå inne i lan-
det af Ulimaroa wet man ännu icke.

Höga Berg. Bergen på nya 3«tanbé4arne äro mycket
höga, så att en beständig snö tigger på beraö högsta spetsar; Egntont
på Westra kusten är så högt, som Piken på Teueriffa. Pa Nya Gui-
nea har man ifrån sjön utattföre sett tre bergsträrfor öfwer hwaran-
bra, och den högsta steg opp igenom siyarna; äfwenfå på Papua. —

På stera ställen stiger en ensam himmelshög klippa opp ur Oceanen.
Vulkaner. På Nya Guinea, pa Nya Hebriderne, på Ladro-

nerne, och öarne norr om dem, äro flera stycken; norr om ön Egmont
uppstiger ett hög vulkan mibt utur hafwet; söder om den nämnda Öde-
ött är en dylik. 2J?arquefaé*oartie wifa tydliga fpår af stora föran»
bringar genom underjordisk eld, och Pöst-ön är en slocknad vulkan.

Floder. Man känner nästan icke mer än stränderna af Uii*
maroa, och derföre wet man icke hwilka flober finnas i det landet.
SDiärfwärbigt är, att man icke på Nya Holland upptäckt några större
flober som utgjuta sitt watten i Hafwet, hwaraf man förmodar, att de
rinna till någon större sjö i det inre af lanbet.

Klimat. En del af Australiens öar ligga mellan wändkretfar-
ne, och således i det heta klimatet. Nya Guinea, m. st. hafwa derföre
stark wärnta, men ben tempereras af höga berg, af regn, af lanbt- och
sjöwindar, och af be stora omkringligganbe hafwen, få att be Ijufwaste
och skönaste länber finnas i beéfa trakter. Isynnerhet blifwa be fmärrc
öarne milbrabe af kylan från wattnet. Ulimaroa har ett mrra blatt-
babt klimat, få att bet mot syböstra beten af tanbet är gansta fwatt;
men wiéfa tanbtwinbar äro mycket heta, få att bet måste wara mycket
warmt inne i landet. Nya tanbé=öarne njuta en milb luft, utom i
be föbra bergstrakterna, ber kölben är tentligt stark. <— Syb-Georgien -
och Saubwichslanb beremot äro ofantligt kalla, få att marken på bem
ligger för ewigt begrafwen under snö och is, och man har t Södra
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Thnle sett ben ena sträckan af isberg bortom oö) öfwer ben andra, fa
långt ögat funbe hinna.

Jordman och Fruktbarhet. De siesta af öarne i Po-
fynefien äro oänbligen fruktbara. Allt opp till bergens spetsar frobaé
alla wärter, och en ewig grcnsta, med en beständig blandning af Wår
och sommar od) höst, bekläder dem. De framställa den skönaste om*
werting af kullar och balar om hwarandra, som man nånsin skulle kun*
na öttsta sig. — Utimaroa är icke så jemt fruktbar, utan man har fun-
nit jorbmånen Wara saitbig och torr, på flera stallen ber man stigit i
lattb; hwaremot ben bock på andra ställen warit gansia bördig. Några
få öar', såsom Nya Caledonien, har äfwen mindre fruktbar mark, och
att ingenting kan wära på det kalla Södra Thule, förstås af sig sjelf.

Élfter. Polynesiens öar frambringa en mängd egna natur*
produkter. Desi Mineralier känner man föga. I afseenbe på best na-
tur-alster afwiker Nya £ollanb betydligt från öarne. Nya £>otlanb
har stort förråb af egna Wärter, men nästan inga äro ost bekanta för
någon mera utmärkt nytta. Desi djurarter äro stiljde både från Gam-
la Werlbeus och Amerikas, fåsom Näbbdjuret, hwilket liknar baggan-
be bjur och fåglar; Äängttrnjj o. s. w. éarne åter hafwa fiera
probukter gemensamma tneb Indiske öarne, men ock fiera egne. £>e
ntärrwärbigafte bland wärterne äro Bröbfruktträbet, af hwars frukt
bröb berebeé,'hwiiket är inbt;ggarneö förnämsta föda. Widare, flera
arter af Palmträd (såsom Sago-palmen, Kokos-palmen, föal-patmen
nt. fl.), Diim^, Pisattg, SSananaé, jemte andra. Västen af tyap*
persmullbarsträbet berebes till kläber, och på Nya Zeeland fins en
tcäxt som lemtiar ett förträffligt Sin. Europeiska huébjur hafwa först
t febnare tider btifwtt bitförbe och trifwas förträffligt. Före Européer-
nas ankomst funnos af husdjur endast Swin och Hundar.

©ålebes hafwa wi nu lärt ost att känna Jordens sarstilta Länder
och hwad fem sinnes i bem; wi skola nu tala om menniskan, och be of
henne gjorba inrättningar på lorben.

4. ©nt Menniskan.
Menniskans wärde. SD?ennisian är bet förnämsta af alfa

be ting, fom finnas på lorben. Wärterna äro äblare än ©tenarne
djuren äro ädlare än Wärterna; och McunijTan är till sin natur bet
äblaste af bem alla. Hennes kropp är konstigare och fullkomligare bil-
bab än bjurens kroppar, få att hon kan lefwa och finna sig wäl båbe i
falla och warma lanber, och wänja sig nästan wib alla klimat; och meb
sina hänber kan hon göra oänbligen många saker, fom bjurett icke för-
må göra.' Men bet, fom utgör Menniskans största företräbe framför
bem alla, är hennes förnuft och eftertänka. £)juren hafwa Wäl också
en art af förftåub fa att be förstå att skilja tingen ifrån hwaranbra,
och wälja bet som är nyttigt för bem, od) be kunna wäl också på sitt
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fatt tänka; men de tänka alldrig efter, om det, fom de göra, är rätt
och toåi gjort, ettex icke, och om de böra föka att få det, font de tycka
om; utan blott huru de stela funna få det''). — Men en Mennista
kan äfwen tänka efter, om hon bör göra det, som hon ärnar göra,
och om hon bor hafwa. det, som hon tycker om, eller om någon annan
bör hafwa det framför henne. Derföre rår ett djur icke för hwad det
gör; ty det gör endast det fom det är stapadt till att göra, utan att
det wet, om det är illa eller wäl, eller, fom man fager, det följer sin
instinkt (mebföbba natur-antag); men. Meunistan, som kan weta när
hon gör illa och orätt, och när hon gör wäl och rätt/ rår alltib för
hwab hon will göra; — och när hon bå gör tUa, och icke gör bet
fom hon bör göra, få går hon ifrån sin äUa natur, och bå är hon
mycket sämre än bet sämsta bjur.

Genom tttt förnuft äro Mennistorna tillika i stånb att icke biott
emottaga unberwiéning af anbra, utan ock fjetfwe forwärfwa sig nya
kunskaper, hwarigenom mennistostägtet äger en förmögenhet, att stiga
titt allt högre och högre grab af fullkomlighet båbe i afseenbe på siäls-
obling och t kroppsfärbigheter. Någon sådan förmögenhet äga icke
Djuren. Alla deras förrättningar ste ännu på samma fatt, fom feban
deras skapelse. Bäfwern och Biet bygga sina konstiga bon än i dag
på famma fatt fom for årtufenben tittbafa, och stola aldrig hinna till
högre fullfomlighet, bå mennistostägtet atttjemt uppfinner nya mebel for
att forwärfwa sig sina behof eller större beqwämlighet. Mennistorna
fänna minbre af instinkten än något djur, hwab som är bem gagne-
ligt eller stabeligt; men betta ersattes riftigen af förnuftet, som be
berföre aldrig bom förgäta att anwända efter den allwise Gifwarens
afsigter. Intet djur födes titt Werlben så swagt fem meunistan; hon
måste berföre antingen omkomma eller genom sitt förnuft beherrsta
Werlben. Derföre kallas mennistostägtet Skapelsens krona, ty bet
står, af fynliga Warelfer närmast Gub och sägG berföre Wara stapabt
efter Gubs beläte.

Folkslag etter Nationer. Mennistorna bo på alla lanb
på lorben, utom några fmå öar här och ber, och i be atlrafaflafte pol-
lättberne, såsom Spetsbergen, Nova Zembla och Södra Thute; —men
be äro icke lika på alla ställen. T)exas kroppar hafwa småningom för*
änbrat sig efter be ställen hwarpå be lefWa, så att be mennistor se
annorlunda ut, som längre hafwa bodt i heta klimat, än de fom bodt
i kalla, och annorlunda än be, som bobt i milba luftstreck. Min Lä-
sare kan lätt påminna sig huru äfwen iblanb ost mennistorna få en mörk

s) $5å sådant sått bryr Margen sig aldrig om bet är wäl eller illa gjordt
när han biter ihjäl andra djur, utan blott huru han stall funna komma
åt dem, då han will'hafwa dem till mat. Når en stor Hund.ser en li-
ten Hund åta, få bryr han sig icke om den lille är hungrigare ätt han,
utan han rusar blott till, och tar åt sig hwad han får. Och så göra alla
djuren; så att hwart och ett stöter blott sig och sina ungar sa godt det
tan; men att tänka efter, hwad som wore rätt och Wät gjordt, kunna
be icke.
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färg i ansigtet och pä händerna, om sommaren, när de äro utsatta for
solhettan; men att wintern åter gör dem hwitare. På samma sätt
fan man titt förstå, att de mennistor, som bo i heta klimat, och som
ständigt hafwa sommar,, måste blifwa mycket mörka och titt slut äfwen
helt smarta; hwaremot de fom bo i smalare länder blifwa h\roita ettet
ljusare. Men icke blott deras yttre utseende har förändrats, utan äf-
wen deras.själsförmögenheter , sinnelag, böjelser, lefnabssätt o. f. W.

hafwa i förening dermed blifwit gansta olika, I de hetaste delar af
jorden blifwa mennistortta mera fwaga, hoglöse, lätt -retlige och Wäfiu*
jtige ; ibe tempererade mera kraftfulle, dristige , eftertänksamma; i de
fallaste åter mera tröge, sorglöse och tungsinte. Om man berföre {em*
för mennistorna, fom* bo på lorben, meb hwarandra, sa finner man,
att de äro olika sins emellan, att man fan hänföra dem till flera sar-
stiita förändringar, som man kunde kalla hufwudstammar as Men-
nifiosiagtet. 2öi antaga här Fyra sådana hufwudstammar, hwilka
sedermera fördelas i flera grenar.

I) Till den första och största hnfwudstammen, som man kallat den
Kaukasiska, höra de fottstag, fom hafwa i{né hud, något aflångt
ansigte, med upphöjd näsa, stora öppna ögon och långa raka hår,
utan framstående kindben och käkar. De äro be wackraste och bäst bil-
dade af alla. J kallare länder äro de hwita till sargen med ljusa hår
och blå ögon; men allt som de bo i hetare klimat, blir färgen mörka*
re, sä att den till slut ar alldeles brungul etter olivegul, och bå
äro äfwen håren swarta och mera krusiga, och ögonen bruna. I äfse-
ende på sina fjälsförmögenheter äro de aswen de ösrige hufWudstam-
marne ösWerlägsne. Denna stam är ock den mest utbredde på jorden
ty titt den höra de folkstag, som bo i största delen af Europa, i Norra
Asien, i westra delen af Medlersta och ©öbra Asien, på norra kusten
af Afrika, och i Amerika hafwa de på be flesta ställen utträngt inföbin-
garne. De mest bekanta af de många folkstag, som räknas titt denna
ädla stam, äro:

A) German i ska Folkslag, hwilka härstamma från de fordne
Germaner :

a) Scanbtnaiuer, fom bo i (Swerige, Norrige och £)annemarf. De-
ras fpräf afwiker icke mera än att be tätt förstå hwarandra; Is«
länbavtte tala ännu stamspråket för de öfrige. Af dessa finnasnågra i Westindien.

b) Tystar, jom bo i det egentliga Tyslland, Spelwetien, och i Westra
Wien af Preussen, Tystar hafwa äfwen bosatt sig på några ställen
i Nystland och i Ungern.

c) Holländare eller Nederländare , som bo i Nederländerne. De
hafwa äfwen anlagt Nybyggen på flera ställen af Indistq halfönskuster; på Ccylon, Malaya, Sumatra, Java, norra delen af Sele-
bes, Amboina, Banda, Temate, med flera af Moluckerna; på Guld-
kusten och Gofcthoppé-udfcen; på öarne gurasfao och Ornba i An-
tittifta sjön.
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d) Engelsmän, som äro hemma i England, och i södra delen af Skott-
land. Engelsmän hafwa i sednare, tider äfwen flyttat till Bengalen,
och andra orter i Ostinbien, till Guinea, till ön S:t Helena. — På
östra kusten af Norb-Amerika, ifrån S:t Soren^wifen till Florida, i
Kanada, på Newfountlant, på lamaika och många andra af West-
indiens öar, bo många af betta folkstag. De hafwa äfwen anlagt
et.t nybygge på östra kusten af Ulimaroa, på NorfolMu, och på ön
Balambanga.

B) Latinska Folkslag, som härstamma frän be fordna Ro-
mare eller med dem införtifwabe folkslag, fom Celter, men sedan
blifwit mycket uppblandade med inträngande Germanista stammar.
Hit höra:

a) Italienare, som bebo Italien och best öar.
b) Spaniorer, som egentligen bo uti Spanien, men äfwen på några

orter af Berberiets kust; på Kanarie-öarne; uti fordna Nord«Ameri-
fansta-Spansta Prowittserne och på några af Antilliffa öarne. Widare
bo Spaniorer i Terra Firma^ Guayana, Peru, Chili och Paraguay;
samt på Filippinerne och Marianerne.

c) Portugisare, som egentligen bo i Portugal; men hafwa sedermera
flyttat till andra länder, såsom till öarne Madeira och Porto Santo,
till Gröna Uddens öar och några af Etiopiska öarne, der de redan
blifxoit nästan helt swarta; till några ställen i Guinea, i Nebra Gui-
nea eller fttften Kongo, i Kaffern och 3anguebar. Portugisare haf-
wa äfwen bosatt sig här och ber på kusten af Indien, på ön, Ma-
fao wib sobra stranden af Kina, och på öarne Flores och Timor.

d) Frattsoscr eller Fransmän, sam äro hemma i Frankrike; men
i genom flyttning och nybyggen bo de äfwen på några af Westindista
öarne; i Guayana; på några små öar wid Newfoundland; på Ma*
staretterne; på Guinea-kusten, och på, kusten af Indien. På <5. 2)o*
mingo hafwa både Franfofer och Spaniorer bott.

C) Greker, som härstamma från de fordne Greker, ett syston-
folk med Romarne. De bo i Greftanb, Archipelagen, och i mindre
Asien; fordom ett mycket namnkunnigt folkstag.

v) SlaWiska Folfftag, nemtigen:
a) Ryssar, som bebo största delen af Rystland.
b) Polarfar, som bo i den Region af Europa, fom Wi fatta Polen,

famt Letter i Liftand, Kurland och Lithauen.
e) Vohmrare och Mährare, som bo i Böhmen och Niähren nti

Tystland.
d) Slawer, som bo i Slawonien, Kroatien, Serwien, Bosnien, söder

om Ungern och 2>onau, samt i södra delen af Österrike.
e) Kosaker, som bebo landet wid 2)on och Dnieper.

L) Österländske Folk, nära bestägtade med de Germaniste:
a) Hinduer, som bo i Indien. Af bém kallas en stam, som bor nä*

stan ntibt i landet, Maratter. De Hinduer, som bo på ©eylon,
fallas Gingaleser, och ett annat föga bekant Folk, som på samma
ö lefwer i bergstrakten, fallas Wedasser, owistt af hwitfen folkstam.
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Zignenare, fom finnas utbredde öfwer en stor del af Europa, isyn-
nerhet deft östra tättber, äro urfprmtgligen en gren af Hindtterne.

b) Afghaner, fom bo nordost om Persien, ibland bergen Hittdufosch.
c) Änrbei-ne, affomtingar af de forbne Meder, öster om sjön SBan.
d) Perser, i Persien, och Bucharer, kring sjön Aral.
e) Osseter på Kattkafus.
f) Armenier t Armenien.

F) Arabiska Folkslag:
Titt dessa höra de fordtta Chaldeer, Phoenieier; äfwensom

a) Judar, hwilfa forbom bodde i Palcestina, fom roar deras egentliga
hemwist, men äro un fringspridde i hela Werlden. 2)e flefta bo i
Polen, Ungern, Turkiet, i Afrika och uti Indien.

b) Araber, sym delas i Maurer eller 50?oyrcr, hwilka bo i städer
och .ordentliga byar; och Beduiner (hwitfet ord på Swenika bety-
ber Öknens Söner), som färdas omkring i ökenländerna med
boskap, och bo i tält. 2)eraé egentliga hemwist är i Arabien; men
be hafwa äfwen ntbrebt sig igenom hela Berberiet, och titt stor bet
på östra kusten af Afrika, titt och med titt Madagaskar; de bo äf-
toen i Södra Spaniens bergstrakter, i Egypten, i Persien, på ön
Sofotora , och sterastädes.

c) Abyssinier, i Habesch; och
b) Fullerne, (Fullahé), fom bo i Senegambien, äro äfwen Arabiska

folfstag.
Anbra Afrikanska folk, fåsom Kopter i Egypten och Serber eller

Breder i Atlas-bergen, föras af en del titt Kaukasiska, af andra titt
Negerstammen.

6) Ta.tarisfa Folfslag:
a) Tatarer, som bo i Lilla Tatariet Wid Swarta hafwet, och i stora

Tatariet norr. och öster om Kafptffa hafwet, samt utgöra flera min-
dre stammar, såsom Nogayer, Tnrkomanner eller Trnchmener,
Kirgiser, Vaschirer, Karakalpaker, Araber, Usbeker m. fl.
BeHaraberne bo nordost om Swarta hafwet.

b) Tttrkarne, fom nu inkräktat och bofatt sig i Europa och Asien, famt
i Egypten. 2>e falla sig fselfwa Dsntctner eller Ottomaner.

c) Tatarista felfflctg, fåsom lakuter, Tschuwascher, m. fl. bo
äfwen i Sibirien.

N) Några fmärre B erg-Folks g, hwilfas förwandt-
siap är mindre fäfert känd. De trenne förstnämnda äro lemningar-
ne efter be fordne Getter , som ursprungligen bebodde sydtvestra
Europa.

a) Kaledonier, eller det Ertffa folkslaget, fom falla Bergstottar,
för det att de fco på berglandet, eller norra delen af Skottland, ochpå öarne deromkring, och dels Irländare, som bebo Irland.

J>) Galer, de forbne Gallers efterkommande, som bo i Wallis och
Bretagne.
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c) SSafler eller Gascognare, lentnirigar af de forbna Iberer, bo om-
kring Pyreneerne, och långs åt norra kusten af Spanien.

d) Szekler, font bo i en del af Siebenbitrgen.
e) Morlacker och Albancr, fom bo på kusten öster om Venetiansta

Wifen, och på be berWaranbe öartte.
f) Georgier , på fodra och westra sidan af Kaukasus.
g) Tscherkesser och Awkasser, på Kaukasiska landtungan. Uti Egyp-

ten kallas de Mamelucker.
h) Druser, bo i Libanons bergstrakt.

Wid alla dessa många folkslag bör man märka: 1) att de som
bo i heta klimat, såsom i Abyssiniett, i Senegambien, i Egypten, i sö-
dra Arabien, Persien och Indien, äro mycket mörfa, olivegula och brand-
gula; hwaremot de, fom bo i bergsbygder, eller i fatfare flimat, äro
ljusare, så att de äfwen äro helt hwita, såsom hos ost; 2) att de på
många ställen äro mycket blandade om hwaranbra, såsom i Turkiet,
Egypten, SSerberiet och Persien, samt att be äro blanbabe med folkstag
af andra stammar såsom i Inbien, och 3) att be folkstag, som flyttat
till erempel ifrån Europa till mycket heta klimat, behålla wäl ber, i en
lång tid, sin färg och sitt utseende; men blifwa lifwäl slutligen mörfa*
re; få att man icke kan fe att deras förfäder toaxit hwita. — Men
fåtont ost nu gå titt de andre Mennistostammarne.

ll) 'Den andra httfwudstammen eller Mongoliska har en gul el-
ler nästan brungul färg, nästan fyrkantigt htifwub, flått ansigte, med
fmå platta näfor, fmå insjunkna ögon, med finfeer och kindben mycket
framstående och öronen äro mycket stora. De äro således gansta fula,
samt till wärten fmå, ttndersattsige med frofiga ben. Deras hemwist
är egentligen östra och meblerita Asien; men bestägtade stammar fin-
nas ock kring Norra potcirflen. —> Af en del anses denna utgöra
trenne hufwudstammar, hwilka wi särskilt stola anmärka:

A) Äkta Mongoliska stammen:
a) Mongoler, efter hwilka stammen erhållit sitt namn, äro ett gansta

talrikt folkstag, af fult utseende, råa och i sina böjelser bjuriste. De
så fållade Kalmncker eller -ÖlöUv äro meb beöfa nära beslägtade.
£>e bo egentligen i Mougolien, norr om Kina , men ansenliga stam*
mar beraf finnas på flera ställen i Tatariet , emellan laif och Wol-
ga«stoderne; och i Indien, hwarest de upprättade ett nu mera för*
ftörbt rike, Stora Mogol fallabt.

b) Japaner likna i språk och utjeenbe närmast Mongolerne, men i sina
seber , flit .och skicklighet i handaslöjder Kineferne. Bebo Nifon och
närligganbe öar.

c) Mineiet, ett af werlbeus mest flitige folk och i många stöjber be-
ttndrattswärdt stirflige ; bebo Kina, jemte ett del af Tottkin.

t) 2;ytbctattcr, ett stilla saktmodigt folk, fom bebor höglandet ofwan
Himalaja-kedsan.

e) De flera folkstag, som bo i östra Indien , af hwilka jag Witt sär?
stitt nämna Siameserne och de frigiste Birmanerne.
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B) Tschudtsta stammen, äger de flesta Mongolernes kännetecken,
och täftar med dem.i osnygghet och glupsthet, .men de äro mera fwaga,
småwärte, såsom boenbe i be fallaste länderna kring nordpolen.

f) Tnngnser, utgöra en kringspridd nation, som förer ett fringftröf-
wanbe lif, mera liftige och raste än anbre as benna stam. ©eras
egentliga hemwist är wejter om Ochotsta hafwet, som efter bem kallas
Tttngusista wtfen. Mantschtt äro de mäktigaste bland Tungusiste
folkstammarne, som eröfrat Kinesiska riket.

g) Koriäker wid Ochotsta hafwet, Kamtschatkadaler, på Kamtschatka
och äuriler, på Kttriliste öarne, och andra Nordöstra Asiens folk-
stammar äro osnygge, fege, bo ursprungligen i jordkulor och lefwa
mest af sist; en del äga Nenar.

h) Tschnktscher, fom bo öster om Lena, isynnerhet i trakten af Tfche*
, latstoinos, och Aleuterne på Aleutiste öarne, äro af wackrare utse»

enbe, samt rastare och mera krigiske än sina förutnämnbe granuar,
med hwiifa be öfwerensstämma t lefnabssätt.

i) Samojeder, font bo långsåt den östliga kusten af IshafWet mellan
Hwita hafwet och Lena-floden. Ett ofnyggt, trögt, friugwandrande
folkslag, som äfwen lefwer af jagt, siste eller Nenar.

f) Finfka 'folfstagen höra äfwen till denna (tam och flera af dem, få*som Sstiaker wib Obi, Wognler på bada sibor om Ural, Mord-
iptnner wib Wolga, Lapparna i Lappmarken, likna äfwen be re-
dan nämnbe i fringwanbranbe lefnabssätt och osnygghet. De äblaste
af benna stam Egentliga Finnar i Finlanb fam't kring Finska Wt-
fen och Ungrare i Ungern öfwerensstämma meb be wilba stammar-
ne enbast t språk, men hafwa en ädlare bilbuiug fåfom öfrtge Euro-'
peiska folken, t religion, feber och lefnabssätt.

l) (Urönländare, fom bo på ©rönlattb, och
m) Gstimaer, som bo i Labraborlanbet, på Westra sidan om Hudfonö*

Wtken, äro råa folkstag, fom tefwa mest af sist och stälhundar.
C) Malayista stammen öswerensstämmer ock med den Mongo*

liska i de flesta Wesentliga betar, såsom gul hy, bredt hufwttd och
platt fa, framstående kindben, men afwiker i andra delar och, få*som boenbe t ett hetare klimat, är best färg mera brungul, håret
krusigt, best sinnelag mera hetsigt och tifli^t. X>en är berföre i aKt
afseenbe motsatsen af ofwan anförba Tschubista stammen. Den bebor
föbra belen af halsött Malakka, ©ttnba-öarnc, Mollurfisfa öarne,
Maginbanao-öarne, Filippinske öarne och be flesta smärre Polynesiske
öarne. På dessa wict åtstiljda hemwister förändrar den sig mycket
i utseende och flera på öarne i Stilla Oeeanen täfla med Kaukasiska

, stammen i styrka och > skönhet. Flera likna den äfwen i^ utseende,
fåfom Wänstaps-öarnes inbyggare.

III) Den tredje hufwuditammett kan lått skiljas ifrån dem som Wi
hittills omtalat. De menntffor, som höra titt den äro helt fwarta, sa
att bara ögonen och tänderne äro hwita , och läpparne purpurröda och
tjocka; när man fauner på dem, fäns deras hud fet och sä len fom
sammet; teras hår är helt fort och fmsigt, just som beckswart Spänst
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ull; de äro otroligt wiga. Se fallas med ett namn Negrer*), för
'Äbet att Latinske ordet Niger betyder fwart.

Negrer beto nästan hela Afrika, alltifrån Berberiet till Godt-
Hopps-übben, ifrån Cap-Guardaftti till Cap-Verd, om man undantager
de trakter, hwari Araber och Européer bo, såsom jag reban har nämnt.
De indelas t många folkslag, såsom Fezzaner, som bo t Fezzatt, Nn-
biens utmanare, Gallanerne i bergen mtdt i Afrika, och omkring sjön
Maravi: Schagga folket, i en del af Zangttebar, Räfster, som bo
i Kafferlanfcet, och af hwilka en gren fallas Vorroros; Hottentot-
ter, som bebo södra udden; och laloffer i ©enegambien. I hela
det inre landet fållar man dem blott Negrer. Inbyggarne på Mada-
gaskar kallas Mabekasser. Af de egentliga Negrerne hafwa Euro*
peerne köpt en oändlig mängd på ©uineäfnjtett t Afrika, och sedan fört
dem öfwer till Amerika; och nu sins det mycket Negrer på Westiudista
öartte, i alla delar af Syd-Amerika, och i en stor del af Nord-Ameri-

,fa, så att Negrer nu äfwen äga hela ©:t Domingo. — Härwid
will jag nämna: f) att emellan tesfa Negerfolk så betydlig skillnad
finnes, att man äfwen trott sig böra antaga flera stammar; —2) att
de smartaste af alla Negrer bo t Guinea och i Ntgrttien; mot söder
och i mindre heta klimat äro de litet ljusare till färgen; — 3) att de
barn, som hafwa fwart mor, och hwit far, blifwa icke alldeles swarta,
utan mera ljusa, och dem kallar man Mulatter; och få är det äfwen
med dem, som hafwa hwit mor och fwart far, — och 4) att hwtta
mennistor äro för dem lika befyttnerliga och underliga, som de swarta
äro för ost.

En negerlik men sannolikt stiljd folkstam Papua kallad, men me*
ra ful och rå, bebor Ulimaroa, Anbamanerne, Nya Guinea, Buglos
och flera anbra blanb Filippinernc , ber be fallas $)getoter, Bor*
neo, ber de få namn af Vjadios, samt flera af Australiens öar, hwars
ur»inbyggare be synas Wara. Flerastädes hafwa de så bliswit beblan-
dade med Malayer att de swårligen siiljas berifrån.

IV) Den fjerde httfwudstammen af mennistor, som fallaö den
Amerikanska, är brunröd till färgen, nästan som koppar, har krokig
.näsa, utstående kindben, djupt insjunkna ögon, groft raft hår och watt*
ligen Wacker och kraftfull tvärt. De fleste af desfe äro Wildar och mån*
ga ganska grymma. Sådatte äro de fleste- Amerikas infödde inbyggare
dem man kallar med ett namn Indianer. Man märker deraf: A)
Nord-Amerikaner, fom ursprungligen bebobt hela Norra Amerika
meb undantag af ©itimålänberne, men äfwen utbrebt sig öfwer öarne
i Mexikanska Wikett, Terra Firma och Guyana. Jag will nämna nå*
gra stammar häraf, såsom Megtfaneme, hwilka wib Européernas
ankomst till Amerika egbe någon kultur; Irokeser wib Alleghany-åfen;
Hnroner Wib sjön Hnron; Missuriter , som bo omkring Miésuri*
strömmeu; Illineser, wib Ohio och Miésisippi, och Karaiber, som
*) Somliga hos ost falla såbane mennistor Morianer, men tet är oriktigt.
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nn äro nästan utdöde pä Karatbiste öarne, men ännu finnas uti
Guyana. B) Syd-Ämerikaner, hwilfa bebo inre landet, fåfont Su«
pinamber och Tapuier i Brasilien, Puelecheter i Paraguay och
östra Chili, samt för öfrigt folkstammarne ontfring Örinofo och Anta*
zon-floden. (!) Patagonierne, som anses för det största och resliga*
ste ntennistostag på jorden, äro föga kände, men §åttas af flera för en
ifrån Öfrige Amerikaner betydligen stiljd stam. Man tror sig äfwen
hafwa funnit att inbyggarne på Amerikas westkust, från Kalifornien till
Chili, skulle Wara nära bestägtad med Malayerne. På Eldslandet bor'
ett småwärt folkstag fom tattas Pescheräher, fom återfalla i minnet
TfchudiiTa stammen wid Nord-Polen, och anses för det sämsta fom finS,
ty de lefwa på ett ganska uselt fatt. Matt antager dem wara när*
mast bestägtade med inbyggarne på 23an Diemené latfb.

Men fastän mennistorna äro få olika, så att somliga äro små,
såsom ©antofefeerne; fontliga stora, safonf Patagonerne; somliga hwita,
såsom QÉuropeerne; somliga fwarta, såsom Negrerne; somliga olioegula,
såsom Egyptier, Abyssinier och Hinduer ; somliga gulbruna, såsom östra
Asiens inbyggare; somliga fopparröda, såsom Indianerne i Nya Werl-
den; få utgöra de lifwäl blott ett stägte, att den ena folkstammen icke
äger rättighet att misthandla eller förtrycka den andra. X)e olikheter
man emellan dem märfer, bero wiéferligett till betydlig del af olika
fttmat, men alla kunna icke derutaf förklaras. Snarare kunde man an*
taga att olika böjelser, seder och lefnadssätt ttu mera intryckt outplån-
liga drag uti deras bildning och utseende.

Menniskornas Vehof. Hwad behöfwer mennistan?
Hon behöfwer föba, blir första fwaret. — Derföre har också ®«b sta*
pat så många slags örter och rötter, och sädesslag, och frukter, och fi*
står, och fåglar, och djur, fom menniitorna funna åta och bruka till
sin föba. Der bet är få warntt, att mennistorna ej orka arbeta, der
är jorden så fruktbar, att den, nästan utan allt arbete, bär be herliga-
ste alster. Der bet åter är kallare, och mennistan behöfwer att axbeta
mera, ber har hon också fått krafter bertifl ; och ide kallaste länderna,
der Jorden icke är fruktbar, sins en oänbiig mängd af fiskar och djur,
fom fångas till föda. Ja, i de fallaste länderna trifwas Nettar, och i
Warnta ökenländerna Kameler; och med dessa djur, af deras mjölk och
fött, har mennistorna i 'dessa länder sitt uppehälle.

Mennistan behöfwer äfwen Hus och Kläder efter hon är na*
ken af naturen, och icke fåfom djuren beklädd med hår eller ull. Af*
wen i detta afseeude har Gud anffaltat mycket wäl. I de warma
länderna behöfwer man nästan inga kläder eller ordentliga hus; utan
endast sådana, som gifwa skugga mot ©olené hetta; och det kan men-
nistan der mycket lätt förskaffa sig. Också finner'man ber, att många
folkslag gå nästan helt nakna^ och hafwa inga ändra hus , än blott nå*
gra stolpar rundt omkring, hwaremellan de flätat löf — och bark eller
stora palmblad till tak. Ide tattaxe länderna behöfwer mennistan wäl
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kläder och hus emot fölben; men få ftns det också lin, och hampa, och
ull, och bomull på Jorden , hwaraf hon fan göra sig fläder allt eftersom hon behöfwer; ber sins äfwen stogar, sten, ler, falk, och sand att
deraf bygga hus. I de kallaste länderna åter får man peléwerf af de
wilda djuren, och der sins äfwen skogar? hwaraf man får wed att bran*
na och wärma sina rum meb. I be trakter wib Polerne, hwarest bet
är så fällt, att ingen skog kan wära, der finnas äfwen mennistor, som
älska denna sin hembygd mer än de lyckligaste länder på jorden^).

Destutom har Gud satt htt på Jorden så många saker, och gjort
så många inrättningar, som mennistan kan anwända till sin nytta; och
har förlänat henne kunskapsförmåga och krafter att anwäufca det efter
fom hon förstår och WtK. Han har nedlagt metaller t bergen, och HWar
och en töet till huru många nyttiga saker be funna anwänbas. Han
har skapat träben sådana, att man af deras Wed fan förskaffa sig hus,
och husgeråd af alla slag, äfwen bygga beras båtar och andra fartyg,
hwarmeb man fan segla från tet ena landet till det andra. Han har
för wår stulf låtit jorden och wärterna blifwa fåbana, att wi kunna
plantera och få, och att örter och träd sedan wära till Wår nytta. För
Wår skull bär fåret sin ull; för wår stull spinner silkesmasken sitt silke;
för ost tillreder det flitiga biet honung och roax. Djuren äro så skapa-
be, att de kunna blifwa tama och hjelpa ost uti hwad wi behöfwä.
Också har Gud gifwit ost Elden, hwarmed toi kunna uträtta så ntye-
fet, smälta wåra metaller, bränna ler till tegel och kärl och andra sa*
fer, laga ost glas till fönster och färl, wärma Wåra rum, och koka Wår
mat, såsom Wi behaga, samt lysa ost bernteb i mörkret när wi behöfwa
bet. SBSattnet tjeuar icke allenast till att fläcka wår törst, när det
är fristt och rent, och till bad och twättning , hwarigeuom wi kunna
hålla ost rena och snygga; utan det bär äfwen Wåra båtar och skepp;
brifwer qwarnar och andra werk, när det rinner i floderna; och hafs-
wattnet ger ost fatt, hwarmet) wt kunna krydda och beroara Wår mat;
— och Luften, fom roi anbaé, brifwer äfwen wäberqwarnar, och för
Wåra skepp ifrån den ena sidan af Jorden till den andra.

Då mennistorna der före med förstånd och eftertänka bruka allt
detta så kunna de också uträtta otroligt mycket; och fastän en ensam
mennista förmår litet, så kunna de göra så mycket mera, när de arbeta
tillsammans. De funna då bygga de präktigaste palatfer; göra ctroti-
ga och underbara fonstwerf; bygga ofantligt stora stepp, och styra dem
öfwer de brusande och stora hafwen till hwilket land de wilja; de ktttt-

*) ©et finé wål ganfia mycket folk på Jorden, ja så mycket, att man för-
modar, att meiuujloruaé antal stall stiga till öfwer 800 millioner; men
bet år åndå icke på långt når få många, som sinlle funng lefwa och finna
sig wål på jorden. Ty" säkert sitille har kunna wara åtminstone tre gån-
ger så många emedan man wef att både Nord-Amerika och Syd-Ame-

rika kunde hafwa kanske tio gånger mera folk, ån som nu fins der, ochså i Afrika, i Polynesien och till en del åfwen i Asten och i Europa. De
lånder, som äro bast befolkade, äro Kina, Japan, gombarbtet, Frankrike
och England.
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na då nppodla jorden, och igenom det att de arbeta i den, och plantera
och så, funna de skapa om ett fult ställe till den herrltgaste och stö-
fte trägård.

Spräk. På det att mennistorna stulle funna låta hwarandra
weta hwad de tänfa och wilja, så har äfwen Gud gtfwtt dem förmå*
gan att tala; de funna lära och fäga hwarandra hwad de weta; be-
rätta hwarandra hwad be fett och hört; och rådgöra med . hwarandra
om hwad be böra göra, för att funna ställa wäl till för sig och an-
dra. — De ord och talesätt, hwartgenom wi meddela andra Wåra
tanfar, fattas Språk. Nästan hwart folkstag har fitt fåxftilta fpråf;
flera fpråf, fom nu synas olifa, härstamma likwäl ofta ursprungligen
från ett gemenfamt språf, fastän det bland de olifa folfstagen så föran*
drat sig, att de icke nu mera förstå hwarandra. Så hafwa de Folk*
stag, fom wi förut hänfört till Gerntattista ftammen, talat 'ett gemen*
famt språk, fom man kan kalla det Germanista. Från Latinen, ett
språf som de gamle Romarne talade, men nu^är utdödt (få fallas ett
språf fom icke talas mera af något folkslag), härstamma Italienska,
Spanska, Portugisista och Franska språfen , ehuru uppblandade med in-
wattdrande folkstammars språk; så är ock Slavonstan moder tid de
olika fpråf, som StaWtsta folfstagen tala. I alla Ftttffa folkslags
språk finnes få mycket gemenfamt, att man med säkerhet tan antaga,
att de urfprungligen utgjort famma fpråf. Grekiskan war fordom ett
mycket skönt språk; nu talas tet mycket sämre af nttWarande Greker.-
Surftffa språket är närbestagtadt med åtta Tatarista stammars språf
i Asien. Märkwärdigast. är, att ett del inbyggare uti flera Europeiska
bergstrakter, hwilkas urfprung man ej fänner, tala alldeles egna språk,
såfom det Waskista af bergéboertte i Pt;reneerue, det Erista eller
Kimbrista i Wales och Bretagne, det Galista i Hög^Skottland och
på Hebriderne, och Lettiska t Liflattd, Kurland och Lithauen, På detta
sätt talas ofta mångfaldiga fpråf uti samma land. Utom Europa fin-
nas ännu flera fpråf, som det blefwe alltför wiblyftigt att här upp*
räkna. Det märfwärbigafte är Sanskrit, ett längesen utböbt fpråf,
från hwilket åtta nu lefwanbe Indiska språf härstamma Det har en
icke otydlig stägtstap med de språk, som blifwit talabe af Kaukasiska
stammen i Europa, såsom Germanista språket och Lattnen. Af bessa
nu lefwanbe munarter är Tamulistan ben bekantaste, QJiebijla, Persi-
ska och flera språk härstamma från Sanskrits systonspråk. Semitiska
språken strifwas från höger till wenfter, och .till bessa höra Hebräista ,

Syriska och Arabiska, hwilket senare ännu talas i många mun*arter, och
är wiba utbrebt äfwen i Afrika. Tibetanska, Kinesiska, och fiere fpråf
uti östra Indien hafwa det egna, att de endast bestå af enstaswiga ord.
Malaysta fpråfet talas af Malayer och på flera af Öjtinfeiené och Au*
straliens öar, och är fåfom hanfceléspråf i Ostinbista landerne mycket
utbrebt. 2)e öfrige otaliga Asiatiska språfen, liksom be Afrikanske och
Amerifanste, äro föga märkwärbiga eller befanta. I be länber, der
Européer bosatt sig, nyttjas nu mest Europeiska fpråf.
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Lefnadssä tt. Några folfstag lefwa nästan allbeles fåfom de
wilda djuren, och fallas derföre Wildar. Somliga af dem ströfwa
omfring i fiogarne och föfa fånga djur för att äta, de fallas Jägare;
hwaremot anbra fånga sistar till sin föba, då de fallas Jfttjofager
eller Fistätare. " Deöfe sistnämnde äro de råaste af alla folfstag. Hela
deras omtanfa och fonst går derpå ut, att funna med båge och pilar
ffjuta wäl, eller fånga fiskar, och att förfwara sig emot fiender, hwil-
ka de uppäta, om de fånga dem. För öfrigt bo be mest i fojor eller
tält eller bergskulor. — Såbana Jägare äro nästan alla Inbianer i
Nya 2Berlben, utom de, som bo nära stränderna, hwilka äro Iktyo-
fager , såsom Eskimåer och Grönländare , äswenfom Samojederne i Gam*
la Werldett, ock) inbyggarne på Ulimaroa , fantt några Negerstammar
uti Afrika. Några Neger-folfstag äro äfwen Jägare.

Andra folfstag åter äro Herde-Nationer eller Nomader. Sä
fållar man dem som hålla boskap, med hwilfen de jfytta omfring, allt
efter fom de behöfwa bättre bete. De bo Wanligen i tält, fom de
funna flytta med sig, och deras mat bestar mest af fött och mfölf och
af Wilda frukter eller rötter. Man förstår lätt, att det fordrar litet
mera omtanfa och förstånd att stöta boskap och wara Herde än att
springa omkring i stogarne efter wilda djur; Herde-folkstagen eller No-
maderne fallas också derföre icke heller Wildar mera. — Herde-Natio-
ner uti Europa äro Lappar och Tatarer; i Asien Tatarerne, Mongo-
lerne, Tunguserne och, utom ännu flera andra, en stor del af Araberne,
fom då fallas Beduiner, för det de flytta af och an i öknen, att beta
sin boskap på be ställen ber gräs wärer. I Afrika finnas äfwen Her-
de-folkstag; men i Amerika och Polynesien nästan inga.

Slutligen äro anbra nationer Éferbntkare, eller såbane,som sa
och plantera i jorbett, fornt bygga sig ordentliga hus nära sina åkrar
och ängar och trägårbar , hwilka de fföta och ej mera flytta omfring i
landet ifrån det ena stället till det andra, de lefwa då af be frufter,
fem jorden frambringar, och af mjölk och fött af den boskap foxu be
äga. Så lefwa alla de folfstag på Jorden, fom föda fig af det land,
hwari de bo, ock) dock icke mer äro Wildar eller Herdar. — Man fan
härwid lätt första, att de folkstag som skola wara Åkerbrukare och fun-
na föda sig berntcb, måste hafwa mera fuustaper än Nomaderne , for
det att jordens stötfel fordrar mera fäunedom om årötiber och wäder-
lef, om de werters ans, som de få och plantera, och om fättet att
bygga »varaktiga hus, och att skaffa sig allahanda Werftyg, fom de be*
höfwa uti sin hushållning. — Men man bör äfwen weta, att i sam-
ma mån, fom mennistorna föröfa sig, få måste de bruka jorden; ty der
tio Jägare fnapt funna lefwa, der lefwa hundra Herdar, och tusen
Äferbrufare ganska wäl.

Men ännu gingo mennistorna widare. De började äfwen små-
ningom att uppföfa metaller i bergen, och att anwända dem till hjelp
och nytta. De lärde sig att af dem, och af trä och ler, och sten, och
af det fom jorden bär, fåfom lin och fäb, och silke och bomull och witt-
dntfwor, och af allehanda andra ting, fom naturen lentnar, göra hwar-

-7
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jehanba nyttiga och wackra safer till fläder, och inåt och dricka, och hus
och httsgeråd; och när wissa personer, för att funna göra allt fådant
få mycket fortare och bättre, endast sysselsatte ftg dermed, så uppfont-
nto på det sättet Handtwert eller Manufakturer, ber man tifiwer--
fade allehanda finare och gröfre arbeten af HWarjehauda slag, såsom
ylletyg, bomullstyg och sibentyg, och saker af stål och jern och guld
och silswer, och färl, och mera sådant. Under detta började matt äfwen
på att haublrt med hworandra, på tet fåttet att man bptte bort sin
wara mot andras, som man bättre behöfde, och fom man mera tyckte
om, och derföre förde man äfwen sina waror till ftnbra länder, der
man fttude få tillbafa sådana fom man wille hafwa; och for att lättare
funna fomma från det ena landet till det andra med sina waror, be-
gynte man att bygga fartyg och fegla öfwer fjöarna. I början bygg-
be man blott små fartyg, och wågade sig icke så långt ut ifrån lan-
det ; men småningom lärde mennistorna att göra det allt bättre, och nu
hafwa flera folkstag, fåfom nästan alla uti Europa, fommit sa långt,
att de fegla till alla länder på Jorden, utan att fråga efter huru sto-
ra haf de måste fegla öfwer; ja det finnas mennistor, fom hafwa flera
gånger feglat omkring hela Jorden. De t»eremot som bo oppe i lan-
det, så att de ej funna bruka fartyg och ffepp, föra sina waror land-
wägen, med hästar och åsnor eller kameler; och för att på sådane re*
sor funna wara säfra sör rofware och Wt'lsa djur, brukas det, isynner-
het i Asiatiska Turfiet, Arabien, Persien, Egypten och andra länder i
Asien och Afrifa, att t>e fara många ttttfammané i stora hopar, många
tttfett på en gång, och ett sådan der resande hop med folk och åsnor,
och fameler, och hästar, och. waror, fallas en Karavan.

%bx -att med ännu större beqwämlighet funna förskaffa sig frufter-
ne af andras arbete, eller fälja till andra sina egna flöjber, hafwa
många flyttat tillfammatt på ett ställe, och då der bo Köpmän, Hant>t-
werfare och Konstnärer, så fållar man sådane små famhäöen Städer.
Somliga Städer äro mycket stora, fa Städer finnas, fom innehålla en
hel millien menntjfor, men de flesta städer innehålla blott några tusen;
be som bo uti en stab fallas Inwänare, men be som bo mera frtng*
spribba fallas Inbyggare i bet lanbet.

. Men ben som litet tänfer efter, fan också lätt begripa> att sådana
handlande folfjlag, fom skola anlägga stora städer, bygga stepp och sty-
ra dem öfwer wida has, måste nöt>wättt>igt hafwa mycket mera kunska-
per än de som blott äro Jordbrukare. — Såbane, fom på detta fattresa med skepp, fallas Sjömän, och de som sticka Waror ifrån det ena
landet till det andra, och byta ut dem på det fättet som jag bestrifwit,
fallas Köpmän eller Handlande,

För att så mycket lättare funna drifwa handel uppfann man Pen-
ningar. Man tog nemligen Wtéfa waror fåfom gult) och silfwer ochkoppar, fom man ansåg äga stort wärde, och brukade dem så, att man
emot dem funde byta åt sig andra waror; och när man hade dem i
små stycken, på hwilfa man fatte wiöfa figurer och ntcirfen, att de wo-
ro goda och rena metaller, och huru mycket hwardera biten innehöll, få
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fastade man dem Penningar etter Mynt, Ibland har man brufat
jern till penningar, ock på flera ställen i Ostittdien och i Afrika brufar
man äfwen en sort snäckor, som fallas Kauries; men nästan hos åtta
folklag gäller guld och silfwer fåfom penningar; ehuru man räknar det
oändligett olifa. Hos ost, och i hela Europa, brukar man små runda
stycken af guld och silfwer och koppar, yted påfatta figurer, fom fallas
Pregel.

Men när man fann att det war fwårt och ibland äfwen fgrligt
att föra mycket penningar med sig då man skulle fara långa Wägar,
emedan metallerne äro tunga, få att några riksdaler i fopparpenningar
redan wäga mycket; få uppfann man ännu ett annan fonst, som man
nu mycket betjenar sig af; man ger in sina penningar i ett huö, fom
man har fommit öfwerené om, och der får man betyg på det, att man
har lentnat dit in få mycket penningar, och den fom fen fommer och
wisar opp det betyget, och will hafwa penmngarne, får dem då ttflbn-
fit, emedan de endast ligga i förwar t>er. Emedlertid gälla fådatta be-
tyg såsom penningar, för det att man för dem fåx penningar när man
Wtll; och när matt fan, emot ett sådant betyg, få en stor fumma pen*
ningar, och betyget är helt lätt att föra med sig, så begriper man ju
snart, att handeln dertgenom måste blifwa mycket lätt och beqwänt; —

också är det en nyttig inrättning, ty om betyget fontmer bort, så äro
penttingarne likwäl i säkert förwar. 23etpget fattar man Sedlar, och
hufet, hwari man emot fåbana sedlar sätter in penningar i förwar,
fattas Vank.

De folfslag, som nu mest sysselsätta sig med handel, äro Engelé*
män och Holländare, och terföre hafwa de bosatt sig på flera ställen
på Jorden, isynnerhet der landet frambringar många herrliga alster,
till exempel i Ost- och Westinbién, såsom reban är bestrifwit; men utom
dem äro de flesta nationer i Europa handlande, och segla werlden om*
kring. I westra Asien ock) norra Afrika brukas mest Karavauhandel;
men i sydöstra delett af Asien, isynnerhet i Kina, drifwes äfwen mycken
handel ttfl sjös. Armenianer och Fezzaner äro äfwen handlande folf-
slag, och fara långt omkring med sina Waror, isynnerhet der de bruka
fara i Karavaner. %tt Wildar och Herde-Nationer, eller sådatte, fom
äro blott lorbbrufare, ide drifwa någon widsträckt handel, kan hwar
och en lätt förstå.

Odling. Mennistor sittnaé, fom äro få okunniga att de knappt
funna tala med hwarandra, fåfom folfet Pescheräs; andra förstå siq
blott på att jaga och sista, fåfom de steste Wilbarne; attbra förstå siablott på boskapsskötsel, såsl>m Nomaberne; anbra åter berjemte på åker-
bruf och trägårbsstötsel,, sa!"om de jordbrufande nattonerne ; andra åter
på handtwerf, handel och sjöfart ; och ännu andra hafwa hunnit mycket
längre i konster och wettenstaper. Allt sådant fallas mennistors olifa
odling; och de nationer som hunnit längst i funstaper och förstånd fål-
lar man Odlade Folkslag.
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Ibland de nyttigaste Konster, föttt tnemnstonta uppfunnit, ivak
Skrifkonsten. Mait ritade först figurer, som liknade saken fom man
xoitte omtala; men matt fann fnart, att det icke gick öra, emedan det
war många safer, som man icke fick någon figur på; ty huru WtHe
man rita af en storm, eller att man hade fällt, eller War hungrig?
Matt upptänfte derföre andra figurer, fom woro mindre fonftiga, och
fatte en figur för hwart ord, och få göra Kineserue ännu, få att de
hafwa lika många figurer fom de hafwa ord; men slutligen fann man
på det, att göra en figur för hwar bofstaf eller Ij^d, få att man se-
dan, igenom det att man sammansatte sådana figurer när man siref,
kunde alltid weta huru man sttttte saga ut det när man läste; och med
mindre ätt trettio bokstäsWer kunna strisWa HWad ord - som Wi nånsin
Wilja och behaga. Matt kan lätt förstå huru uyl!igt det war att man
uppfann siriskottstett; ty un fatt man genom bref tala med dem fom äro
långt borta ifrån ost, och det man strifwer förswinner icke fåfom det
man talar. — Man uppfann äfwen Vilbhnggerikonsten, igenom det
att matl lärde sig att af trä eller sten eller ler göra bilder, som liknade
meunistor och djur od; andra saker; ----- och Malarekonsten, igenom
det att man fatt» på, att få rila figurer, od) så lägga derpa färger
och fwart od) hwitt, efter fom man wille hafwa skugga och dager, få
att det fen såg ut fom menttistor od) bjur, och hus och fräb, och land
och watten, och alla andra fafer som man wilfe afmåla; od) Vygg-
ningskonsten (Architekturen) eller konsten att på en gång bygga både
starkt och Wackert, hwarigenom mettnistortta sedan kunnat bygga stora od;
präktiga hus och palatser; — och Musiken, od) flera andra fonfier;
— och attt efter fom mennistorna blefwo mera kunniga och eftertättf-
famma, få funde de äfwett göra allt sådant der så mycket bättre och
fullkomligare. — Det är isynnerhet bland Europeerne som konsterna
hafwa ftigit; — lifwäl wet man att konsterna redan för 2000 ar wo-
ro i (SJreftanb och Italien bragta till sitt höjd, och ännu tillförene Wo-
ro de i Egypten och Assyrien och flera andra länder i Orienten långt
fomna, fastän man nu mera der icke stort förstår sig på dera.

Nästan på samma fått har det gått med Wettenffaperna.
Man samlade tillhopa HWad man wistte om en sak, och "igenom det att
man betraftabe och gaf aft på famma saf attt mer och mer, få fann
man till slut hurudan ben war, och på bet sättet uppstob och utWecklabe
sig wettenstapema. Matt såg till erempel att Solen och Stjernorna
icke stobo stilla, utan rörbe sig; att be rörbe sig atttit på roitifa satt;
att Solen efter en Wist tib alltib fom tittbafa, och hemtabe wåren ochsommaren med sig, och efter en wif? tit åter drog sig bort od; lät win-
tern få öfwerhand; och få gaf man akt på Månens stiften och rörel-
fer, pä förmörkelser och mera sådant; och på det sättet uppkom den
wettenstapen, som fallas Astronomi eller Stjernknnnighet. — Man
började mäta Jorden, och afrita länderna på Kartor, få långt man
tände dem, och man famlade ihop allt hwad man wistte om de färstilta
tanden och sjöarna, bergen och floderna, och mennistorna fom bo i län-
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derna; och få blef deraf fmåningom Geografi; och för att funna mä*
ta och räkna rigtigt och fnart, så funderade man på, Huru det gick till
att mäta och räkna, och deraf uppstod 9Jtatcmatif eller Geometri,
som lär att mäta, och Arithmetik, som lär att räkna. — Man sam*
lade ihop berättelser ont märfwärbtga hänbelser som ffett i Werlben,
och när man sett satte bem tillsammans, så bUf beraf Historia, och
sebermera när man stref opp HWab som hänbe och stebbe, sa blef Hi-
storien få mycket futlftänbigare och sannare; ty ntebatt man blott berät-
tabe, så hänbe bet, att matt iblanb satte till, och iblanb glömde bort
många fafer, isynnerhet när bet angick fåbant som habe hättbt för lång
tio sedan; och berföre xoeta wi nu icke huru bet ssob till här på lor-
ben för längre tit» tillbaka än unber ungefär 3000 år. — 2)et fanns
äfwen mennistor, font tänkte efter, huru wi singo wåra funstaper, och
huru wi funbe toeta att något war fannt eller icke, ochjwarifrån Werl-
ben och Mennistorna måtte hafwa kommit, och hwartill attt bet som
sitts i werlben kan wara ämnabt, och mera fåbant; och ben Wettenstap,
hwari man samlade alla sådana bctraftelfer, så gobt matt gjorbe bem,
fållade man Filosofi. — Sedermera hafwa wettenstaperna allt mera
tilltagit, så att isynnerhet Europeerne nu Weta mycket mera ätt förr t
Wer(t»en och än de andra Werldsdelarnes folkslag, och derföre äro de
mycket båbe slugare od; mäktigare, än be andra foifstagen.

Neligioner. När mennistorna begynte gifwa aft på alla be
besynnerliga fafer, som funnoé od; ffebbe omkring bem, få war wäl
också ingenting naturligare än att be tänkte på betta fättet: Menhurn
fontmer bet till, att allt är få här inrättat» och hwem är Wäl bet,
som fan göra allt betta, som så ttnberligt hänber och sker i Werlben?
Hwem har wäl gjort Himmelen och Jorden och Mennistorna,, och allt
annat, som finns uti ben omätliga naturen? >— De font bå Woro för*
stånbigast, trobbe att det måste finnas en få stor och ntäftig och Wts
Warelse, att han kunde utföra stora och konstiga ting; och den warel-
sen fattade man Gud. Somliga åter trodde, att det stulle finnas mån*
ga Gudar, som rådde öfwer Jorden och Mennistorna och ställde titt
attt det som händer i Werlden. — Några af dem trodde då också, att
alla Gttdarne woro tillsammans och rådde öfwer hela Jorden; men
andra åter trodde, att hwart folkslag stulle hafwa sin färstitta Gud,
fom rådde öfwer betfamma. — Isynnerhet war det många, fom trod-
de att Solen och Stjernorna Woro sådana Gubar, för det att de fågo,
att Solen, när hon kom närmare om sommaren, gjorde Jorden frukt-
bärande och behaglig; men beremot när hon brog sig bort till Wtntren,
få blef bet fällt od; ofruftbart på jorben. Derföre båbo be äfwen So-
len få innerligt när hon drog sig bort, att hon stulle fomnta tillbafa
och hjelpa dem åter, och tackade henne när hon fom tillbafa om wåren.
3lär de okunniga mennistorna sågo att Solen war så oändligt flår och
lysande och mäktig att werfa på Jorden, så fttnde de icke annat tro,
än att hon stulle wara lefwande och wara en Gud.
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Mennistorna trodde äfwen att deras Gud eller Gudar skulle wara
nöjda med dem och goda emot dem och hjelpa dem, om de lefde på ett
wistt sätt, och gjorde wissa fafer, och ibland äfwen lemnade åt Gudar-
ne något af det fom m.tn förstaffabe sig och ägde, hwilket då fållades att
offra ät Gudarna. Isynnerhet trodde be, att Gndarne stttlle tycka
om, att man för dem stekte fett fött; ty medan de woro herdar och
jägare, wistte de ingenting bättre än det; och när de då fågo att röfelt
af det stefta fottet steg opp mot himmelett, såsom all röf brufar göra
när det icke blåser starft, så trodde de att deras Gud drog den dit opp,
för det han tyckte mycket om den. — Så enfatbiga woro mentttiTorna ;

men de woro äfwen så grymma, att de trodde, att Gudarna skulle än*
nu mer tycka om det att de stagtade mennistor od; offrade dem åt Gu-
darna; ja de togo äfwen sina små barn och låto dem brinna opp på
den elben, hwarpå de lade sina offer.

Men när man nu så der trodde och tanfte om Gudarne, och war
rädd för dem när man mente att de stnlle tycka illa Wara, och deremot
föfte att ställa sig in- hos dem igen, få godt man förstod och funde; få
war det der, att man få trodde om Gudarna, och att man få dyrfa-
de dem — Steligion. — Och t>å icke alla mennistor tättfte och trodde
på famma fatt om Gudarna, få blef det också många flagö Religioner
på Jorden; nästan hwart folkslag hade sin särstilta Religion.

Nu förstå wi allt detta mycket bättre. Wi meta att det fins en-
dast en Gud, som är oändligen Mäktig och Stor, efter han har kun-
nat ffapa en få ofantligt stor werlb; — att Han förstår och töet all-
ting och är oänbligen wis, efter Han har gjort allting få nnberligt ,

få fonstigt och få förståttbigt*); och att Han är oänbligen god, få att
Han witl åtta Mennistor och alla lefwanbe Warelfer mycket wäl; att
Han håller af ost om xoi göre få fom wi böra göra, få att wi albrig
göra onbt eller städa åt någon, eller göra att någon behöfwer för war
sinll liba och gråta; utan alltib hjelpa hwaranbra få mycket xoi funna,
— och icke wilja att wi fjelfwa skola hafwa bättre, än wi tillika wilja
att anbra stola hafwa; men att Gnd deremot är mycket mistnöjd med
ost och tycker illa wara, om wi göra det som är ondt eller om wi me-
ra axbeta för ost sjelfwa än för andra, isynnerhet om wi göra illa åt
anbra för att fjelfwe winna berpå. — Och när wi weta att Gub är
så oänbligen jtarf och mäfttg att Han fan göra allt hwab Han will, så
att Han fan fasta werldsflot såsom ett bam-fortt som den minstafiäft bort-
för ; att Han är få stor, att Han på en gång är allestädes i hel, werl-
den, och är med ost hwar xoi ock må Wara, lifa Wtt> den sista af stjer-
norna, fom inne i wåra rum; att Han wet allting, få att Han icke alle-

*) Ont man tager blott ett litet blab af en blomma och betraktar bet noga,så stall man häpna öfwer huru konstigt bet är sammansatt; hwab stallman då säga,, när man besinnar att af ett litet fröwrn kan komma ettofantligt stort träd, som bär löf och blommor och frukter? och så är detmed allt annat i helq naturen.
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nast Wet allt hwad wi göra, utan äfwen allt hwad wi tänfe och wilja;
och att Han will det aldrabästa , och will ost alla oänbligen wäl; få
att Han fägnar sig öfwer bet att wi äro glaba, och att bet gör Ho-
nom onbt när wi liba och äro olyckliga, just som en mycket gob och
öm far will sina barn wäl; — hwem stulte bå icke frukta att få Ho*
nom titt owän, och hwem skulle icke finna bet oänbligen godt att haf-wa Honom titt sin wäu?

Den Gudomliga Religion, fom, ibland annat, lär att Gud xoitt
att Menntstorna böra ätsta hwarctudra fåfom syston, och att HWar och
en stall wilja alla andra få wäl fom han will sig ffelf, fattad den
Christna Religion, för det att Christns lärde Mettnistorna den,
för något öfwer 1800 år sedan. Men mettnistorna hafwa ändå så litet
gjort, hwad den fordrar, att de icke en gång förstå den på samma fatt,
på de ställen, der de bekänna sig till densamma; och när en Reltgionslära
förstås få der olika, få att somliga tro, att meningen dermed är på ett
fatt, och somliga åter annorlunda, få säger man att den är delad i
Sekter. På det fättet äro i»e Christna delade i flera Sekter, afhwil-
fa de mest betydande äro: den Euangelisk-Lntherssa, ben Evange-
lisk-Reformerta, den Nomersk-Katholsta, den Grekiska, och den
Österländska, som är mycket lif den Grekiska — Den Lutherska
eller Evangeliska Christna Religions-Sekten befänneö i ©we-
rtge, Norrtge, £)anmarf, Rysta Ostersjö-provinserne, Preuéfen, och Nor-
ra delen af Tystland, samt i en del af Helvctien. — Dett Re*
formerta Shriftna Religions-Sekten råder i Stor-Britannien,
i Neberlcittbertte och den öfriga Westra delen af Tystland, samt i en del
af Frankrike, och i en del af Helvetien; äfwenfom i Norra Amerika
och i de länder fom bebos af Engelsmän. Den Katolska Christ-
na gions-Sef ten befännes i hela Italien, hela Spanien och
Portugal, i största delen af Frankrike, i sydöstra delen af Tyskland och
till ett del i Helvetien famt i Ungern och en stor del af Polen; äftoen
i åtta de länber i de andra werlsdelarna, der Spantorer och Portttgi-
fare bo. — ©ett Gr eftff Christna Religioné-Seften råder
i Rystland, och till stor del hos de andra Slaviska folkstagen, famt hoö
Greferne. — t)en Österländska Christna Sekten utgöres af
Armenianer, med stera fmärre folkstag i Asien, samt af Abyssinierne.

Utom den Christna sins det ännu andra Religioner på Jorden;
såsom den Mosaiska Religionen, som Mofeé lärde Jubarna, ochsom beéfa ännu följa och hålla sig titt , ehuruwäl benna ettbast war en
förebilb till ben Christna Religionen, och berföre wib Christeubomens
förfunnanbe borbt upphöra; och ben Muhamedansta Religionen,
hwilfen Muhameb lärbe i Arabien för 1200 år sedan och som nu be*
fänueé nästan af alla Arabiska och Tatarista folkstag, sålebes äfwen af
Turfarna, af Perferne, Malayerne, och anbra Inbiska och Afrikanska
folkstag. Deéfa Religioner erkänna enbast ben högsta och sanna @u=
ben, äfwen fåwät fom den Christna, fastän de eljest, till Retigionösat*
ferna, icke stå att jemföraé med den sistnämnda.
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Den Religion, fom icke fauner den ende och fanne Guden, fallas

med ett namn Hednisk Religion, och de som tro en sådan, fattar
man Hedningar; men den är af många slag. Den mest utbredda af
alla Hedniska Religioner är Buddha-dyrkan , till hwilken största de-
len af Asiens inbyggare bekänna sig, och nästan alla as Mongoliska folk-
stammen. Ett del af dest fcefännare tro att deras Gud bor i en lef-
want>e Menuista, fåfom Tibetanerne, hwilka tillbedja ®alai Lama,
fom tillika ar deras Kung. Brahma-dyrkan är ock en i Asien ntye-
ket utbredd hednisk reltgton, som antager gudomliga warelfer nästan i
hwarje af de skapade tingen; somliga tillbedja Solen, Manen och
Stjernorna; somliga Elden, såsom Guebrerne, som bo i Persien;
somliga dyrka allehanda andra ting här på Jorden, som de finna wara
mycket nyttiga eller ssadliga, utan att de Weta hwctrföre de äro det,
och de sägas dyrka $ettfd?er; och ännu flera ant»ra. Många Hednin-
gar dyrfa äfwen bilber, som skola föreställa deras Gudar, och de fal-
las fcerföre Afgudadyrkare. —> De flesta Mennistor på Jorden äro
ännu Hedningar, ehuruwäl många af dem både i Amerika, Asien och
Afrika blifxoit omwände till Chrijttta läran.

Stater. Då mennistorna började bo tillsammans på jorden
funno de snart nödwändtgheten, att hafwa ett gemensamt öfWerhufwud,
för att afdötna de mellan dem uppfommande twister och för att hafwaomsorg om deras gemenfamma angelägenheter. Det war Wanligen de
Äldste och Wisaste i. hwarje flägt, som dertill blefwo utsedde. Så fe
Wi ännu att Nomadista folfstag Wanttgen styras af sina familj-fäder.
I samma mån/som familjerne tittxoexte och flere förenades under ett
gemensamt öfwerhufwud, blefwo t»eéfa samfund större och då de öfwer*
gittgo till jordbrukare, uppfommo Stater; un är nästan hela Jorden
indelad i rifen. I början woro staterna mycket fmå, så att endast nå*
gra tusen mennistor funnoé i hwardera; men sedan tog en stat in andra,
och uttderfufwade dem, eller och förenade de sig friwttltgt, och då blef-wo Rikena mycket stora, så att de innehöllo fiora länder och många
millioner mennistor.

Somliga Stater hafwa blott en styresman, hwilken de stola ly-
da, och sådana Stater fatfaö Monarkiska Stater eller Riken; i
andra åter är det flera, Wanligen af folket sjelfwe walda, som rådgöra
och besluta om de allmänna angelägenheterna, och sådana stater kallas
Republiker. När det är en person som regerar i ett rife, kallas den
i somliga riken Kejsare, då.riket kallas ett Kejsaredöme , och i fom*
liga rifen fallas den Konung , och ett sådant rike fallas Konunga-
vite. Mindre Monar^ista stater fallas Furstenddmen eller Hertig-
domen, och på fiera andra sätt. — De som regera i ett rike fallas
också Qfwerhet och Viegering, och de som stola lyda fallas Under-
sätare t det rifet. — De reglor, hwarefter Öfwerheten stall regera
öfwer Underfatarne i ett rife, fallas det rifets Regeringsform eller
Konstitution.

I ett rife, der regeringen icke är bunden af någon lag, fägeé
Regeringsformen wara »inskränkt Monarkis?, och Regenten säges
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dä regera enwäldigt och hafwa en oinstränft magt. I de riken åter
der Regenten icke får handla endast efter eget godtsinnande, utan måste
rådgöra med nndersåtarne, om wissa arender, såsom att stifta nya la-
gar, pålägga utstylder eller börja krig o. f. w., ber fager man att
Regeringsformen är inskränkt Monarkis?. <— Ett folk, fom har in-
ga attbra Regenter, än att hwar husfader är den förnämste rådande i
sin flägt, säges hafwa Patriarkälist författning, och en sådan fin-
ner man mest hos några Nomadista eller Herde-Folkslag.

Krig. ' gör att kunna freda sin frihet och sjelfständighet och af-
Wättda orättWisa af andra, måste alla golfstag, som icke wilja upphöra
att räfnaö bland fjelfständiga nationer, Wara beredde, att funna för-swara sig. £>ertitl fordras mycken skicklighet och öfntng, de fom till
ett sådant förfwar inöfwas, fallas Krigsfolk. Stora samlingar äf
frigsfolf fallas Arméer. När nu oenighet uppkommer emellan tWen-
tte folkslag, få utsänder hwart land sina Arméer, för att förfwara
sitt eget och städa fiendens folk och land, de fägaö då företaga fält-
tag; när då Armeeme mötas, t>rabt>a de tillfammau, nedskjuta och
och förgöra hwarandra, hwilket kallas fältstag ; den Armeen fom öf-
werwinner den andra fägcé winna seger. Då endera måste gifwa
efter för den andres wilja, eller ock båda ledsna wid de många olyc-
kor frig medför, öfweretté^omma de att upphöra att städa hwarandra,
och då fägaö de sluta Fred, eller Stillestand då det sker blott på
fortare tib. £>å twå eller flera stater förena sig till gemensamt an-
grepp eller förfwar sägas be sluta Förbund.

Manjörer icke frig blott till lanbö, utan då ett rike grättfar till
hafwet, måste fienden äfWen motas, att han icke från fjösiban gör lan-
det städa. Derföre hafwa de äfwen flera stepp, med hwilfa de föra
frig till fjös, och sådana stepp fallas Krigsskepp , af hwilfa de största
fallas Linieskepp, och de något mindre fallas Fregatter, hwarutom
det fins än mindre af många slag. — Destutom finnas wisfa ställen,
såsom stora städer, samlingar af frtgsförråd, eller ock andra wigtiga
orter, som det isynnerhet är nödigt att förfwara för fienden, och man
har derföre omgifwet dessa med murar eller Wallar famt grafwar, och
fallas fådane Fästningar.

Genom frig förändras ofta rikens och länders gränsor och utseen-
de, hWarföre den delen af Geografien, fom ost nu återstår, nemligen
Politisk Geografi, är mera förätidring underkastad än den Matema-
tiska och Fysiska, som Wi redan afhanblat.
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Tredje Delen.

Politisk öf«tsi.
<\ttt det land som på Jorden sinnes, indelas Wanligen i fem stora
Werldsdelar, nemligen : Gnropa, Aften, Afrika, Amerika och Po-
lyttesiett eller Australien.

GnV o p a
eller den Werldsdelen i hwilken wi fjelfwc bo , är den minsta bland
alla Werldsdelarne (175,000 geografiska qwadratmil); men lifwäl t>en
mest odlade och mäktigaste delen af Jorden Den äger 250 mil»
lioner inbyggare, och är indelad i åtskilliga Stater och 9?t¥en, nem-
ligen 3 Kejsaredömen ; .Österrike, Ryssland och Turkiet; 17 sär-
sitlta Konungariken; Swerige, Norrige, Danmark, Stor Britan-
nien och Irland, Nederländerne, Belgien, Preussen, Bayern,
Sachsen, Hannover, Wurtemberg, Frankrike, Spanien, Por-
tngat, Sardinien, Neapel och Sicilien, Grekland, samt åtstil-
lige Storhertigdömen, Hertigdömen , Furstendömen och Republiker").

De största makterna i Europa, äro: Stor-Vritannien, Frank-
rike, &ftemfe, Preussen och 9ft>f;latti>.

©tor-SBritauttieu, Frankrike, Spanten, m. fl. af de Europeista
Staterna hafwa äfwen Kolonier i de andra Werldsdelarne.

Man har icke atttit wid den Politista fördelningen qf länderne,
bibehållit de gränfor som Naturen synes utflafat. Skandinavien eller
Nordiska halfön t. er. innefattar stera Riken: ©wertge och Norrige,
samt delar af Danmark; Tyskland och 3lalien, flera sjelfständiga Sta-
ter; £»ejperieit. eller Spanska £>alfött, 2:ne Riken: Portugal och ©pa-
nien, o. s. w.

Wid Ländernas särstilta kstrifning, wil?a Wi följa deras läge in-
till hwarandra famt Nationernas inbördes förwandtstap. Wi börja att
bestrifwa det rike, som wi sjelfwe bebo, nemligen:

Swerige.
Gränsor och Storlek. ©werige, till widden det fiette i ord-

ningen bland Europeiska Riken, gränsar i norr till Norrige och Rysta
Lappmarken, som skiljes från den Swettsta genom Torneå och QJiuonio

*) Med hänseende till lubyggarneS antal pa qwadratmilen, " är Belgien, somräknar öfwer 5000 pä <\. m. det mest befolkade; Norrige som blott har 120,
bet tntnst befolkade Land i Europa. Likwäl finnas färfiildte delar af andra
@itropetf!a Länder, fem hafwa en större folkmängd pa qwadratmilen ciit
Velgien, t. er. Hertigdömet <«en,,a, som har inemot 6000, Hertigdömet«ucca, som räknar öfwer 7000, £)it .f»ijtra 10,000, och m«ita med öfwer18,000 inbyggare pä hwarje Kvadratmil.
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Elfwar, i öster till Rysta Lappmarken och Öster i föder till Oster-
fiön och i Wester titt Kattegat och Norrtge. Det är åtstiljdt från Dan-
mark genom Öresund. Dest största längd är 150 och bredden 40
Swensta mil. Hela beloppet af dest yta (areal-innehåll) är 3868
Swensta qwadratmil, sjöar m. m. inberäknade (något öfwer 8000
geogr. qwadratmil).

Berg. Swerige är i allmänhet ett bergigt land. Hufwudstam-
men för de ©wensta Bergen är Kölen eller Seveberget, som till en
flor del ntgör gränsstilnaden mellan ©wertge och Norrige. ,2)est stör-
sta, höjd och utbredning är i Lappmarken (Lappska Fjeflarne). Snli-
telma, som är den fjellknut, bwarifrån Lappsta bergen utgrena sig,
är tittita den högsta punkt i ©werige (af 6342 fött höjd). Från fiell-
ryggen sänker sig landet fmåningont mot hafwen, men genomstäres af
flera twäråfar, hwilka merendels utgöra naturlig gräns emellan Rikets
siesta landstaper. - Bland märkwärdiga berg ihågfommaö för öfrigt :

Ércfkutfltt i lemtland; Syltoppen på gränsen emellan nämnde land-
skap och Herjedalen; Stadjan, nordligast i Dalarne; Kinnekulle, fö=
der om Wenerti, Taberg, söder om Weitern, och Kullaberg, norr
om Öresund.

W ätten. Fä länder äro mera uppfyllde af Insjöar än ©we=
rige. De största Insjöar äro: Wenern (48 qwadratmil), belägen
emelfau Wermland, Westergöthland och Dalöiant», dest sydwessrg del
kallas Dalbo-stött; Wettern (17 qwadratmil), mellan Nerike, Öster-
göthlattd, Småland och Westergöthland; Mälaren (18 qwadratmil),
med många öar, wikar och angenäma stränder, emellan Uppland, Söder-
manland och Westmanland; Hjelmaren (4^ qwadratmil), emellan
Södermanland och Netice; Siljan i £>alarne Storsjön i lemtlanb
och Hornafwan i Lappland. — De största flodenie äro Götha @ls,
fom har sitt ursprung i Herjedalen, går sedan in t Norrige i sjön
Fämund, fortfar i Norrtge under namn af Tryfel-Elfwen, sedan genom
Wermland under namn af Klar-Elfwen till sjön Wettern, från hwilken
sjö den är segelbar och får namn af Götha-Elf, fom faller ut i Kat-
tegatt wt't> Götheborg; Motala-Ström, fom flyter från fjött Wettern
genom Östergöthlattd in uti Bräwiken och Östersjön; Dal-Glfwen,
flyter genom Dalarne, Westmanland, Gestrikland och Upland, i Bott-
niska milen; Ljusnan, Ljungan, 3«&als-, Umeå', Skellefteå- och
Lulea-Glfwar falla äfwen i Bottniska wiken. — Kanaler: Troll-
Hätte-Kanal, sprängd genom berget, ledande förbi wattenfaöen i Gö-
tha-Elf; Götha Kanal, fom går från Wettern till Wettern och der-
ifrän genom en rad af flera sjöar ut i Östersjön; denna Kanal som
ntgör en sträcka af öfwer 17 mil, från Wettern till utloppet uti wifen
©lätbgtfen, förbinder i förening med Götha Elf och Trollhättan, Nord-
och Östersjön; Arboga Kanal förenar Hjelmaren med Mälaren;
Strömsholms Kanal utgör en förening mellan £>afarne och Mä-
laren; Södertelje Kanal förenar sydligaste wiken af Mälaren med
Östersjön.
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Mlimat och Produkter. Klimatet är i anseende till lan-
dets långa sträckning från norr till föder, föränderligt likwäl i allmän-
het kallt , isynnerhet ide nordliga trakterne, dock mindre än något an*

nat lands under lika nordligt läge; i södra delen är . klimatet mildare ,

så att i ©fåne mnlbärsträd, kastanie- och Walnötsträdet wära plantera-
de ute på marken. Stockholm har i allm nhet mildare klimat än dest
nordliga läge synes medgifwa, hwartill dest insulära och föga upphöjda
belägenhet wid Mälarens utlopp i saltsjön förnämligast bidrager. Gö-
theborg har ett betydligt mildare klimat ätt det sydligare belägna Weriö,
hwartill orsaken synes Wara Götheborgs granstap med stora werltéha^
Wet samt Weriös läge på en widsträckt stogrik höjd. — Wintern
är wanltgtwiö lång och sträng; Sommaren dereinot torrt men Warm;
Höften är den mildaste af årstiderne; Wåren kall och stormig. — Af
Mineralier, isynnerhet af lern och Koppar, äger landet rikt förråt),
Swensta lernet anses för det bästa. Guld och silfwer finnes få obe-
tydligt, att dest upptagande ej lönar mödan. ©waswel, 2llun, något
Bly, Marmor, Porfyr, finnas äfwett. Stenkol endast i ©fåne. Lan-
det är uppfyldt med stora skogar af tall, gran, björk; bok sinnes endast
i de sydligaste knstprovinserne; ek upphör med medlersta ©werige.
Slättlands-provinserne äro mera tjenliga för åkerbruk; stogétralterne
åter för boskapsskötsel. Bland Wilda djur förekomma Harar öfwer allt,
Hjortar i södra samt Renar och Elgar t nordligare landstaperne, äf-wensom flera rofdjnr; björnar, wargar, räfwetr och lodjur. Skogarne
hysa många nyttiga fåglar: orrar, tjädrar, hjerpar; tnsjögrne och
hafwen äro fiskrika.

Inbyggare; Näringar; Fabriker och Handel.
Swettstarne höra till den Germattista grenen af KaufasifTa folkstammen,
och hafwa atttit warit ntmärktt för sin tapperhet, redlighet, arbetsanthet
färlef titt frihet och sjelf ständig ägande en hög tanka ont sin kraft
och sitt wärde; men befh)ttat äfwett för afund sig emellan, rang och
titclsjicka, samt böjelse för prakt, och en öfwerdrifwen aktning för hwadsom är utläntistt. Lapparne, som bebo ben nordligaste delen af ©werige
äro utaf den Finska grenen af Tschndista folkstammen, fmä till werten,
bruna, osnygga och rå, men likwäl af ett fromt sinnelag; de lefwa
merendels uti riskojor eller tätt, och flytta omkring med sina renar, de-
ras förnämsta egendom. — Folkmängden i hela riket stiger till betydligt
öfwcr 3 millioner. — Åkerbruk och boskapsskötsel äro ©Werigeé första
hufwudttärittgar; de sädesrikaste provinserue äro ©fåne, Östergöthland,
Uplattd och ett del af Wcstergöthland, sa att i wanliga år dessa förse
de öfrige provinferne med tillräcklig inhemsk Spattnemål. Bergwerfen
af hwilka wi här nedan skola nämna de wigtigaste, stötas med drift;

fästningen af skogarne är gattjlfa betydlig, och Fisteriertte funna anses
sör den fjerde i ordningen af xitett hufwuttnäringar. Sillfisket har i
senare åren betydligen aftagit. Larsistet idkas ide flesta strömmar nära
hafwet, och ©fälfångft isynnerhet uti Bottniska wiken. Flera prölvtn-
seré ittwånare idka äfwett lagt. — I Riket finnas åtskilliga Fabriker;
en stor del af wära metaller manttfaktttreras innan de utskeppas. Klä-
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ben, ylletyger och ItnWäfnader tillwerkas inom Riket för landets behof,
och papper till utförfel. Handeln driswes isynnerhet med egna produk-
text utförsel, isynnerhet till England, Portugal och Spanien, samt genom
srartresor sör utrikes Handlande. Från diitet utskeppas: icrit, koppar,
hwarjehanda sorter timmer, tjära och flera andra stogsafkastningar , äf*
Wettsom sill och åtskillig annan sist. £)e i riket inkommande waror äro
isynnerhet witt, socker, salt, tobak, the, kaffe och kryddor.

Religion och Wetenskaper. Ewangelisk-Luthersta läran
är den i Riket allmänt rådande; dock äga andra Christna Neligions-
förwanbter, äfwettfom Judar fri Religiousöfning, men få ej bekläda
Rikets embetett eller medeltt stolor utbreda deras läror. Vetenskaper-
na odlas med särdeles framgång, och har isynnerhet Naturhistorien,
Kemien, Läkarekonsten, Landets Historia och Antigvtteter, jentte dest
Språk och Skaldekonst, genom ©wensta Lärdas bearbetande, wttnnit be-
tydlig forlofran. Till wetenstaperues befordran äro, utom Skolor och
Gymnaster, twå Uniwersiteter inrättade, nemligen i Upsala och Lund,
samt för bildandet af-skicklige militärer, en Krigs-Akademi pä Kongl.
Lustslottet Carlberg. ©estutout äro till- Wctenstaps och konstbildningens
spridande, stera lärda och wittra ©autfunt) och Konst-Akademier stiftade.

Statsförfattning och Riksstyrelse. Swerige är en
konstittttionel Stat, i besittning utaf en as de friaste konstitutioner nå*
got land njuter Rikets Grundlagar äro: Regeringsformen af 1809,
Riksdags-Ordningen och Successions-Ordningen af är 1810, Tryckfri-
hets-Förordningen af ar 1812, till hwilka ytterligare kan räknas Riks-
Akten af är 1815, genom hWilken sistnämnde Swerige är förenadt med
Norrige under en Konung. Rikets Stäubcr, som bestä af fyra ©tånb:
Abel, Prester, Borgare och Vöuber, tillkommer bet ensamt att beskatta
Nationen, anslå medel för Statswerket, öfwerse dest tillstånd och för-
Waltuittg, och utan deras bifall kan Konungen ej utfärda nya lagar,
upptaga lån, göra tttstrifningar as manskap eller förändra myntet, Sjclf-
kallabe samlas be titt lagtima Niksbag hwart femte är; bock äger Ko*
nungen att kalla till Urtima Rifsbag. Alla Adliga ätters hnfwttbmän
famt Biikoparne äro fjeifstrifue att beltaga i Rifstagarne, men be of*
rige wäljas; hwardera af de fyra Stånden hafwa sin röst. Ä Niks-^
salen gifwer Konungen, i Ständernes närwaro, sitt bifall eller afstag
tillkänna, rörande alla de Riksdagsmål, som fordra gemensamt yttrande
af Konung och Ständer. — I fråga om grundlagar och ståndsprivile-
gter, fordras Konungens och alla fyra Ståndens sammanstämmande be-
slut, hwilket ej må fattas förrän Riksdagen efter den, då propositionen
derom blifwit gjord. Andra mål anses afgjorde och beslutade, då tre
Stånd sammanstämt med Konungen. Riksdagsöfwerläggningarne hållas
offentligen och 'kungöras genom tryck. — Kronan är ärftlig och tillfaller
Konungens förstfödde ©on samt dest manliga afkomlingar i rätt nedsti-
gande lime. Ingen Swenst Prins får utan Konungens och ©tänberneé
samtycke blifwa regeranbe Furste af en utländsk ©tat. Om Kongl.
Huset pä manliga sidan utdör, utwäljes en ny Tronföljare af Swen-
sia och Norrsta Rikets ©tänders Deputerade. Högste Domstolen utgö-



110

res af £olf lustitice-Nåb; till förebragning Wtb beuna Domstol berebaS
målen i Konungens Nedra lustiticr-Revisiou. I StatS-Rådet afgöres
alla Negeringsärender, utom de miuisteriella och kommandomål. Statt*
Rådet består af Tio ledamöter , af hwilka de Sju äro Chefer hwar
för sitt Departement, nemligen: Infiitice-Statéminisiern för lustitioe*
Departementet; Statsministern för Utrikes ärenderne för Utrikes De-
partementet; Ett af Statö-Råfcen är Chef och föredragande för Landt-
förswars-Departementet, , och tillifa Konungens radgifware i fomntan»
dontål för Armeen; (£n för Sjöförswars-Departementet, hwilkett ock är
Konungens radgifware i kommandomöl för Flottat, ; En för Civil-De-
partementet; En för Finans-Departementet, samt En för Ecclesiastik-
Departementet. twatqe Departements-Chef föredrager och erpedierar
alla ärenden, rörande fordringar, förordnande, tjeustlebighet och afsted
till och ifrån embeten och tsenster wib be Werf och stater som höra till
hans Departement. Alla Stats Räben böra likwäl wib ärenberncé fö-
redragning owillkorligen till protokollet yttra sina meningar öfwer hwadsom foredrages, men Konungen äger makt att fatta och utföra det
beslut han för godt finner. Konungen äger full makt och myndighet i
regeriitgsmal, har högsta befälet ösWer Armeen, utnämner till alla Wig*
tiga embeten och beställningar"), upphöjer till grefligt, friherrligt vch
adligt stånd samt utdelar Riddarewärdighet^). — — Riksstyrelsen
förWaltas i öfrigt genom 7 Kollegier, nemligen Krigs-Kollegitun, För--
waltningen af Sjöärenderne, Kammar-Kollegium, Stats-Kontoret, Bergs-
Kollegium, Kommerö-Koflegium och Kammar-Rätten. Riket är sördeladt
i 24 Lätt eller Landshöfdingdömen, hwilka innefatta 364 Härader och
1!5 Fögderier. För rättwisans stipande sinnes 3 Kottgl. Jpof-Rättcr,
13 Lagsagor och 90 Domsagor**") utom Rabhus-och Kämners-Rätter

*) Stats-Räderne, Presidenterne i Rikets Kollegier, Generaler och Amiraler,
Lcmdshöfdiugar, Regements-Chefer, Utrikes warande Ministrar, Kommendan-
ter, m. st. som innehafwa säkallade förtroeudesystlor, kunna, när Konungen sä
för godt finner, genast siiljas frän sina embeten; deremot kunna alla andra
embetsmän icke siiljas frän fina embeten utan ransakning och dom, icke heller
ittait deras egen begäran till andra platser förflyttas.

**) Niddare-Ordnarne äro fem: Terafim«r-Orden. som tilldelas Furstliga per-
soner och Rikets högste Smbetsmän; Twä»ds-Orden, som tilldelas för mi-
litärisi förtjenst; Nordstjerne-Orden, som tillkommer egentligen lärde ochförtjente män af Civil- och Prestständet; Wasa-Orden, som utdelas ät dem
som gjort sig förtjente af jord- och bergsbruk, handel och konster; <sarl
XIII-.s Orden.

*"•) Under ®»ea Hof-Nätt i Stockholm, lyda Stockholms Stad och 40 Dom-
sagor inom l» Lagsagor; Swea Hof-Rätt omfattar hela Swealand, hela
Norrland samt Wisby och Carlstads Län i Göthaland. Lagsagor: 1) @c-
dermanlands, omfattande Nyköpings och iJöiö y Län; 2) UplandS, in-
nefattande Stockholms och Upfcila Län; 3) Westmanlands, fom iitgöree?
af Westeras och Fahlu Län; 4) Steriles och Wermlands, utgöres af
Örebro och Carlstads Län; 5) Westernorrlands, innefattande Gefte-
borgs, Hernösands och Östersunds Län; 6) ffiesttrfcotttnS, innefattande
Umeå och Piteå Län.
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i Staberne. Krigsmanen till lands och sjös har sin egen Öfwer-Domssol,
nemligen Krigs-Hof-Rätten , hwarmtder lyda Krigs-Nätterne xoit de
särskilta Landt- och Sjö-maktens Sorpfer, hwilka egentligen döma öfwer
fel och förbrytelser, begångna i eller under tjenstgörittg. S:äderne, 86
till antalet, styras af sina Magistrater, som tillika under namn af
Rådhus-Rätter, stipa rättwifatt. Styrelsen och rättwisané stipande
i Bergslagerne äro, under Bergs-Kollegii inseende, uppdragna åt 11
Bergmästare. — Kyrkowäsendet eller den andliga styrelsen är anförtrodd
åt Konsistorierne, hwilkas Ordförande äro Crle-23ij'fopen och Bistoparne.
Hela riket är i detta hänseende indelt i 12 Stift, nemligen: Upsala
Erke-Biffops-Stift, samt Strengnäs, Westerås, Carlstads, Linköpings,
Caltnar, Wexiö, Skara, Göteborgs, Lunds, Wisby och Hernösands
Bistops-Stift , under hwilka tillsammans höra 172 Prosterier och 2490
Församlingar. £)of*församlingen och Stads-förfatnlingarne i Stockholm
hafwa sine egne Konsistorier.

Krigsmakten till lands utgör något öfwer 32,800 matt,
hwaraf ungefärligen £ äro indelta Regementen, och de öfriga wärfwa-
de. Häraf ar 2,700 man Artilleri, 25,400 matt Infanteri, samt
4,700 man Kawalleri. Destutom har Konungen (dock endast i fxia,t*
tid) rättighet att uppbåda Bewäringsmanstapet, som består af alla
unga mätt emellan 20 och 25 år, hwilket efter åldern är indeladt i
fem klasser, och tttgör inberäknadt Gottlaitds Nationalbewäriug, 103,000
man. När härtill kommer 23,000 ma Sjötroppar, belöper sig Ri-
kets, i händelse af krig, disponibla krigsmakt till omkring 162,000 man.
Sjömakten bestar af några och tjugo större krigsskepp, Liniesfepp och
Fregatter, samt destutom Kutterbriggar, Kuttrar och ©alercr, 25 däc-
kade och 200 öppna Kanonslupar, 100 Kanonjollar, oberäknad! Mör-
sareslupar, Haubitsstupar och Kanoubarkasser. Örlogsflottan, fom be-
star af de stora krigssteppen, har sitt station i Carlskrona, Skärgårds-
fiottan eller den sakallade 3lrmeens flotta , som utgöreé af de mindre
fartygen, är stationerad i Stockholm och Götheborg.

Sweriges wapen är en, med upphöjdt kors, fyrdelad stöld;
uti första och fjerde fältet sta tre gyllene kronor, som äro Swea Rikes
enstilta wapen; uti andra och tredje ett krönt Lejon, springande öfwer
3:ne strömmar, tillhörande Götha Rike.

Under «örl,a Hvf-Ziätt i Jönköping, lyda 40 Domsagor och 6 Lagsagor,
hela Göthaland, med undantag af Wisby, Carlstads, Malmöhus, Christian-
stads och Carlskrona Län: Lagsagor: i) Hallands, scm ntgöres af Halm?
statö Län; 2) Tio Häraders, innefattande Jönköpings och Weriö Län;
3) Calmar, som ntgöres af Calmar Län; 4) £>ftergö 1 ands, som
innefattar Linköpings Län; 5) Westgö^tha- Dals, fom ntgöres af Ma-
riestads och Wenersborgs Län; 6) nöläns, omfattande ©ötheborgö
Län.

Under (Skånes vn, Blekinges Hos«3tätt i Christiansta>. lyda 10 Domsagor
inom Skänes Lagsaga, som ntgöres af Malmc'f.is, 'Hhriftianstads och
Carlskrona Län.
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Landets Indelning: Gwerige fördelas i 3 hu/wuddelar:
1) Swealand; 2) Göthaland, med öarne Gottland och Oland; 3)
Norrland, med Swenska andelen af Lappmarken.

Swealand
stilier sig., från Göthaland genom de bergiga stogstrakterne Kalmarden,
mellan Östersjön och Wettern, samt Tiweden mellan Wettern och We-
nertt. En från berget Stäbjan utgående as samt Dalelfwen stiljer det
från Norrland. — Den omgifwande kusten splittrar sig mera i skär än
annorstädes wid Sweriges stränder. — Swealand innehåller Landskapen:
Upland, Södermanland, Westmanlaud, Nerike och Dalarne.
Denna meblerfta del af Riket, såsom mera bergig än statt, har i att*
mänhet godt förråd på metaller, förnämligast på jern och koppar; men
Upland, Södermanland och Nerike samt en del af Wesimattland äro
tillita goda sädesorter. — Swealand utgör ett sakalladt Öfwerstäthål-
lareffap och 6 Höfdingedömen eller såkallade Lätt, nemligen:

1) Stockholms Afwerstathallareskap, hwarunder
lyder Staten Stockholm, jemte något litet af trakten derontkring. Stock.
Holm, hela Rikets Hufwudstad och Konungens Residens, Stapelstad''),
med 84,000 inwånare **) , anlades år 1260 af Birger Jarl på de
tre holmar, som omfattas af Norrström och Söderström, men har se-
dermera blifxoit få utwidgad att den för närwarande består af ännu 7
andra holmar, bland hwilka Södermalm är den största, samt utsträcker
stg äfwftt till en del af fasta landet wid Mälarens utlopp i Östersjön,
på gränsen emellan Upland och Södermanland, i hwilka landstaper Sta-
den till ungefär hälften i hwardera är belägen. Den är säte för Ri-
kets Högsta Domstol, Swea £of-Rätt, dtiktt Kollegier, Riksens Stän-
ders Vank och Landshöfdingen öfwer Stockholms Län. Staden äger
utmärkt god hamn, drifwer ganska betydlig utrikes handel, och är dest-
utom ett af Rikets förnämsta fabriksstäder. För öfrigt är här att hog-
kontma: Kongl. Slottet, Riddarhuset, Bankett, Börsen, Mynthufet,
Swensta Akademien, Witterhets-Historie- och Antiquitets-Akademien, Mu-
sikaliska Akademien, Akademien för fria konsterna, Lanbtbruks-Akademien,
Krigs-Wetenstaps-Akademien, Museum, Kottgl. Bibliocheket, Gymna-
sium, flera publika platsar med Konungarne Gustaf 1:8, Gustaf II
Adolfs, Gustaf III:s och Carl XIII:s bildstoder, 15 kyrkor, hwaribland
en Engelsk, en Fransysi-reformert, samt Riddarholmskyrkan, der Smert*
ges Kongliga och Furstliga personer begrafwaiJ. — Stadens läge, wid
en insjö, en hafsfjärd och twenne strömmar, pä öar dels stätta, dels

*) Stapelstäder kallas be, fbm hafwa rättigl)et att idka sjöfart och handel pä
ntrikes orter; hwaremot Upstäder, om ock wid hafwet belägna, endast fa
drifwa inrikes handel. Bergsstäder kallas de i Bergslagen vch till detz för-
mon anlagde Städer.

**) På Städernes folkmängd är beständig förändring underkastad, har man utförtsumman i rnnda tal.
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bergiga, bland xoiltffbna omgifningar, är ett af de herrtigaste uti @u-
ropa. Ehuru hustomternes antal endast stiger till 4526, och de dera
uppförde husen till omkring 6000, uppgifwes licwäl Stadetts omkrets
till 1 .1 m'l.

Uti Stockholms sköna nejder ligga Garlbcrg, f. d. Äongl. Slott, nit Krigs-
Akademi; samt Porcelläns-Fabriien Nörftrand.

2) Stockholms Län (innehållande 66^7 ratmit, med
112,000 inbyggare, innefattar den östra mera bergiga kusten af Up-

tand, i allmänhet Roslagen kallad, samt en liten det af Söderman-
tand, kallad Södertörn , mit sjöstranden tlippigt, har flera stona lern-
grufwor, Bergsbruk och Fiskerier; mot gränsen af Upsata Län jemnt,
mycket allmänt och wal odladt, samt bär spanmal i öfwetstöd. — Sta-
der norr om Stockholm: Waxholm, sjöstad med nära 1000 inwatta-
re, och den pa en gent emot liggande holme belägna Fästningen, som
förswarar inloppet till den mest besökta af de fyra segelleder, som föra
titt Stockholm; Sisstuna wid Mälaren, namnkunnig i Historien, få*som tet ställe der Oden nedsatte sig, och såsom fordom Rikets hufwud-
slad, med märkwardiga ruiner af fordna fyrfor och kloster, nu en rin-
ga uppstad, som äger 400 inwänare; Norrtelje, sjöstad, med Ge-
mårösflktori, (Strötttmiitgéftife, och öfwer 1100 inwånare; ©fihnmmar,
sjöstad, med 550 inwånare, som fota sig af ftrömntittgsftike; Öregrund,
sjöstad, på en bergsluttning, wid ett sund, midt emot Gräsön, med 700
inwånare, som idka någon inrikes sjöfart; <Pödertelje, en stapelstad,
hwilken liiwal drifwer föga handel, sydwest från Stockholm, med 1100
ittwånare, belägen i Södertörn, wid Södertelje kanat.

U:i detta Län märkes dessutom: Ha<-,a, Kongl. Slott, med cn siön patf;
ttlrffsfal, f. d. Kongl Slott, nu 3nDatttf)iié; £>rottn<ttflholm på Löfön, det
största af de Kongl. Lustslotten; Twart,jö, Kongl. Slott pa en o i Mälaren; 9to=
frraimg, Kongl. Slott, i senare tider mycket förstöuadt. Widare är här att
märka: t!<6 letngrufwor, bekante för stn goda malm; Hargs och Morsmarks
lernbruk, med de skönaste omgifningar tillskapade af natnr och konst, samt med
brnksköviiigar, trackrare och folkrtkare än mänga småstäder; vnislehamn, en kö-
ping, öftrerfattsotten. för posten och för de resande till Finland; Dalarön, sianS,
på en holme trtd ett af inloppen till Stockholm, samt en köping på fasta landet
i en ödslig nejd; otfi>,,cibt>cn, wid Mnskön, rikets fordna örlogshamn; .Vandsort,
en udde, med en fyrbåk, wid inloppet till Stockholms farwcitten; Sfnfcijolmen,
ett gods, ter Gustaf Wasa föddes, är 149L, och Nytdohola,, ett gods der han
blef uppfödd; Biö,?ö, en ö i Mälaren, der Ansgarius predikade, och der den ur-
gamla hauo.lsstadeu Virka tros warit telagen.

.3) Npsala Län (iitnehåttanbe- en areal af 47^- qwabratmtt,
meb 86,000 inbyggare) utgör westra belen af llplaub, titt största beten
flåit och säbcsbörbigt lanb, med många lerngrufwor och betydliga Bruk.
Här märfcö: Itpfala, nordwest från Stockholm, wid den segelbara
Fyrisån, en gammal märfwärfcig stad, fom räknar sin grundläggning
från Chriftna lärans antagande här i riket , och Gamla tlpfala Afguda-
tempels förfall, fäte för Nitets @rke*Biffop och Länets Höffciuge, med
Universitet (siiftadt år 1476 af Sten Sture den äldre), fom äger ett
rift Bibliothek och praftfuttt Drangerihué, en berömo Domkyrka (met>

o
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(Srtf den Heliges ben i en kista af stifmer, Gustaf I:» och Zohanllt.B
graschor, och ett monument öswer Linne), samt 5000 inwänare, utom
de Studerande; här hålles årligen en stor marknad, k.illad Distingen.
Den enda stad t Länet, utom Npsala, är Enköping, gammat uppstad,
med omkring 1300 inwånare, hwilkas förnämsta nmin.-Mutg är trä-
gärdsstötset.

Här märkes för ösrigt: Gamla Upfala, \ mil norr om Npsala, sedan 2)tnj-
we Frey de Hedniska Kennnganieö fäte, med Nordens fordna största Afgudatem-
pel, hwats grundmurat ännu utgöra en tel af den nya kyrkan: <°rbyh»o. f d.
Knngsgärd, ter Kon. Erik XIV fatt fången och afdagatogs; Danmora lerngrnf-
»or, fom innnhålla förträffligt jern, hwilket widare beredes wid de kringliggande
bruken: irftcibr, < >.no, Vtifffa, rikets största lernbruf; Tädersors, det enda
Aukarsmedjebrnk i Nitet, samt det för sin sköna belägenhet bekanta ft-ifearlcby
Brue på flera öar t Dalelfweu, der nämnde elf, nedanföre wid Clfkarleby, gör
ett betydligt falt; Mora Ticu.ir, ter de gamla Konungarue waldes af Upfwear-
ue; Hatuua, der Kon. Birger blef öfwerf af sina bröder; £fo=ftlofter, ett
af deu widtfreidade C. ©. Wrangel uppbyggdt Slott, nn tillhörigt Braheska ät-
ten, med dyrbara famlingar.

4) Söderut au land,3 eller Nyköpings Län (57 qwa->
dratmil, med 114,000 inbyggare) består af westra och stöt sta delen as
Södermanland, med undantag af desi östligaste del, Södertörn. Länet ar
bördigt och wäl odladt; dest förnämsta produkt är fpannmet; boskaps-
skötseln gifwer äfwett betydlig affaslning ; bergshandteringen tenttiar ock
någon inkomst. -- Städer: Nyköping, en wacker och walbygd stapel*
stad wid en ö, en mil från hafwet, Landshöfdingesate, nederlagsptats
för ortens jern, har llädesfabriter och ett nu förfallet, men forbom
starkt befästadt (glott (der Kon. Waldemar dog i fängelse 1302, Her-
tigarne Erik och Waldemar ihselhungrade 1318, Kött. Carl IX afted
1611, och Carl X föddes 16223, samt 3300 inwånare; Strengniis,
gatrmat uppstad wid Mälaren, med 1200 inwånare, stönt belägen, men
är illa byggd, säte för en Bislop, har Gymnasium och en wacker Dom-
kyrka (der Sten Sture den äldre ock) Kon. Carl IX ligga begrafne);
Trosa, gammal men ringa Röstad, i en bergsdald^ met> 600 inwåna-
re, som idka sirömmingssiste; Mariefred, en ringa uppstad wid en mit
af Mataren, med 800' inwånare; Estilstuita, en snygg uppstad, med
3300 inwånare, belägen wid en å, och bekant för de der anlagde Ma-
nufakturwerk, der de wackraste stalarbeten tillwerkas; Torshälla, en
ringa uppstad, med bOO inwånare.

Widare märkes i detta Län: ripsholm. Kongl. Slott (der Kon. (Srtf XIV,
Johan den 111 och Gustaf IV Adolf suto fangue, och der Kon. Sigismund föd-
des), med den största samling af porträtter i riket; Tull<,«»», wacker Kungsgård
med tit präktigt Slott och wackra anläggningar; Jf>öriunél)olm, sätesgård», ber
Christina Gylleiistjerna asteb och loh. Baner föddes; Molmeöping. köping, an-
lagd 1783; lulcto, fordom kloster, anlagdt af Mim. Carl VII, nu sätesgård;

ai)oim, fäteégårb, tillhörig Vondisia familjen, med dyrbara taflor och ftatn-er; Åker, ®taffjö, (S&cnbai och HeltcfolÖ styckebrick. Bland till detta Län hö-
ranbe öar i Mätarn, märkes: 3»gt><nt, der Nanninge war beläget, hwarest In-
giald Illråda med sin dotter uppbrände sig, famt Telaö,,, ter forbom Granmar
och desi mag Hjorward af Ingial Illråda blefwo innebrände.
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5) Westmanlanbs eller .Westeras Län (60^ qwa-
bratmit, med 93,000 inbyggare), för bet mesta ett bö?bigt stätttanb,
men i norr otngtfwet af ett bergig skogstrakt, innefattar östra beten af
Westma.lattb och den norbwestra beten af Uptanb, som kallas Fserb-
hunbra. — Städer alla belägna i Westtnatilaiib: Söefierås, en gam-
mal uppstad wid Swartans utlopp i ©tataren, säte för Lanbshöfbittg
och Biskop, meb ett Gymnasittm, bet äldsta uti riket, en wacker Dom-
kyrka, der Swattte Sture och Erik XIV ligga begrafne, har 3400 in-
wanare och briswer fomtuiösionéhaubel meb bergslagsprobnkter; Arboga,
gammal och fordom betyblig uppstad, wid Arbogaan, med 1900 inroå*
nare, samt Köping, m uppstad, med 1450 inwanare, från hwilka beg-
ge städer ett mängd bergslagsprobnkter nteb skutor assätibaö till Stock-
Holm; Sala, bergést.ib, i hwars granskap Sweriges enda silfwergrnf-
wa ar belägrn, meb 3200 inwanare och en stor marknad.

Här märkes för öfrigt: Storbergs «rufwor, som gifwa en myckenhet jern-
malm; Tkultnua Mesfingsbrnk; TiriimZhulnls Kongl, Slott, med stort Stuteri
och den der förbilöpande Ströméholmé kanal; KnngKörs Kungsgård; Sätra Hel-
sovrun.

G) Nerikes eller Drebro Lätt (74-^ qwabratmil, meb
125,000 inbyggare) en ssogbewexl bergstrakt, meb rikets förnämsta
lerngrufwor, innefattar hela tViexile, westra betett af Westmanlanb och
ben till Nermlanb hörande Carlskoga bergslag. — Städer i Nerike:
.Örebro, gammal uppståt», nära ipjelmaren, Landshöfdingsäte, meb
4300 inwonare, nebeil.tgéptaté för bergslagsprotukter, hwilka härifrån
skeppas till Stockholm; slfFerfitttb, w.ickert belägen och wälbyggb upp-
stad, nära notdligaste wiken af Wettertt, meb 900 inwanare. — (Sta-
ber i Westmanland: Nora, bergsstad, med 800, och Linde eller Lin-
desberg, likaledes bergsstad, ntcb 700 inwanare.

I delta fiän mättes: 2Vctcwa,,3 Mauufakturwerk t ffieftmantanb £>vlta
Swafwetbriif i Nyrike, ber äfwen vitriol och röbfärg tillwerkas; oiöt^holm, sä-
tesgarb, märkirärbig förtet i des; gransiap föröfwade mord på Engelbrekt; Teiern-
snnd, en wacker fätesgård, tillhörig Konungen; i.'l>la och ywla Helfobrunnar,
ten förra belägen på gränsen till Söermlanb och den senare t Nerike.

7) ssahlu eller ®tova Kopparbergs Län (278^-
qwabratmil, meb 142,000 inbyggare) innefattar hela provinsen Dalar-
ne, omgifwen af ssogbewurna bergsåsar. 3<>vbcn är ofruktbar, fkogbe-
wätt; best norbliga bet upptages af stora öbehebar; bergen temtta ben
mesta koppar i riket och en mängb jeru, äfwen swaswet. — (Staber:
ssah,lutt, gammal bergsstab, Landshöfdittgesäte, meb ett bergsittstitut
och 4509 inwånare, nära staben sinnes Nitets förnämsta Koppargrufwa,
Stora kopparberget; Hedemora och Säther, uppstäber, ben förra
meb 1100 och ben senare meb 600 inwanare.

Här märkes äfwen: mtbaltn, wid östra Datelfwen, Porfyrwerk der dewack-
raste waser stipas; warpenderss, uråldrig Koppargrnfwa; Awestad. föpttuj, der
Fahlu rakoppor renas och en del toalfas titt plåtar, äfwensom rikets kopparmynt
preglas; Toletieborfe!,, lastageplats, npplagsort för nejdens jertt; Isala by famt
i-^ruäs och ?lauel)ytt<,l,, märkwärdige frän ©ustaf Wasas tib.
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Biskops-Stiften i Swealsttb aro 3, ncniligen 1) Grke-Sttftet
eller Upsata Stift, som innefattar heta Upt.inb och sträcker sig 6f-
wer tweiute previnser i Norrland, nemligen Gestrikland och Helstitglaitb;
2) Strengnäs Stift, 'om bastår af hela Södermanland och Tmiie ;

3) Westeras Stift, som utgöres af Westmanlanb och Dalarne.

(® öthaland
utgöres af Landskapen: Östergöthland, Smaland, Gottland, .Öland,
Weftergöthland, Dalstand, Wermland, Bohns Län, Skåne,
Halland och Blekinge..— Som klimatet i dessa Provinser är mit*
bare an i be norra landftaperna, och landet mindre bergigt, äro be ock
för det mesta tfenliga för (panmåli? prodnetion. Wib kusterna fångas
sill och strömming. — Här äro 13 Län eller Höfdingebömen:

1) Dftergöthlands eller Linköpings Län (96^?-
-cwadratmil, med 201,000 inlnjggure) innefattar hela Östergöthtanb.
Viedlersta och norra delen är ställ och läbeöni, men wid grinsorna Ottt-
gifwcs det af stogbewurua berg, och des; föbra del hör till be bergiga-
ste trakter i Göthaland. Här märkes det wid sjön Wettern belägna
Rutberget, ftått hwars spetö man kan öfwerståda fyra provinser, sex
städer och femtio kyrkor. — Utom ssön Wettern finnas här ssöartte So.
men, Roxen och ©la», samt 2:ne fora hafswikar: Vrawikeu och
Slätbaken. — Städer: Linköping, urgammal uppstad wid Stängån,
Lanbshöfdinge- och Biskopssäte, med det största Gymnasium i riket', an-
senlig Domkyrka, listig rörelse, och 5000 inwånare; Norrköping, wid
Motala ström, nteOcui ssön ©lan och Bråwiken, en af rikets största stapelstä-
ber, meb be fleste och störste klädesfabriker i riket, äfwensom flere anbra fa-
bruer,fantt 13,000 inwånare; Söderköping, urgammal och forbom anfen*
lig stapelstab, men hwarsrörelse nu är obetydlig, nära Slätbaken, meb 1100
iuwåuave; Wadstena, uppstab, i en wacker tratt wid Wettern, ägbe
forbom ett berömbt kloster, nu förwandladt till invalit>= och arbetshus,
har 2000 inwånare, hwilka idka sädeshandel, spetsknöppling och förfär*
diga wäfnab af kammarduk och dräller; Skenninge, uppstab, forbom
stor och namnkunnig, men nu obetyblig och utan rörelfe, meb 1100 in-
wånare.

Här märkes för öfrigt: Motala, köping wid Götha Kanals utlopp ut Wet-
tern; SKctctri, helfobrun uti en jfön trakt nära SDettern: Himmelstoluud, en
hclfolälfa nära Norrköping; A-witader.i, stor koppargrufwa wid Småländska
gränsen; Boxiiolms och Ki„spän<,s jernbruk; Marmortroitet p.t Kolmärden, nä-
ra Bråwiken; föuf*mö knappnålsfabrik; Wreeaeloster wid fjett Rören, samt Al-
wastra, wid foten af Omberget, fordna märkwärdtga kloster, ter fiera Konungar
blifwit begrafne; ©tcseborg, fordom ett befästadt flott, bekant t SwerigeS äldre
Historia, hwaraf ruiner \\w endast äro qwar.

2) Calmar Län (96^ qwabratmil, meb 180,000 inbygga-
re) innefattar östra beten af ©måtanb, famt ölanb. — Småländska
andelen är en lång kuslsträcka, mera börbig än be öfriga belarne af
betta lanbftap; best norra bel ar gansta bergig och kusten inburen af
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djupa fjäibar. Ön Ölanb är 12? mil tång, men blott 1 z mil bred,
och ffiljeö från fasta tattbet genom Calmarsnnb; större beten af ön är
en kalk-klippa och ofruktbar, men nedom denna är, isynnerbet wid we-
fira kusten, ett ganska bördigt fält med herrliga lunb.tr; säd odlas ut-
öswer ötts behof. Städer: Kalmar, gammal cch fordom widtberömd
Stapelstab, med ett f. d. befästadt siott, ber ännu Utttonssalen xcifat ,

säte för Landshöfding och Bistop samt Gymnasium, har en wacker Dom-
kyrka och ett flfeppéwavf, 6000 iiiwånare, och drifwer handel med
bräder och skogsprodukter. Westerwik, Stapelstad, wid en wik af
Östersjön, i en skogig bergstrakt, forbont af betydenhet, mcb god hamn
och 3100 inwånare; Nimmerby, gammal uppstad med 1500 inwå-
nare, hwarest brifweö stark handel med orar.

I detta Län märkes i öfrigt: eåwcrt, stort alunbruk; si ladhommar, in-
drägtigt kaboltwerk; aßfi'maiu.6, sätesgård meb wackra anläggningar; Mönsterås,
Dödertinltswlk. vässat/enie, lastageplatsar, folkrikare än många småstäder; dö-
ira 2Bi, helsobruun. På Ölctnb har nyligen blifwit anlagd en Stad, Vorgliotin,
nära det nu mera förstörda Slottet af famma namn Wid öns södra udde är
Ölands Alunbruk betagit, och icke långt från norra übden är T'oda hamn, ös-
iverfartöorten till Gottland.

3) Wexiö eller Kronobergs Lätt innefattar södra be-
len af Smaland, och innehåller 86,'^ qwadratmil, med 119,000 in*
byggare. Landet är uppfylld! af sjöar, såsom Asnett och Mocklett,
och i allmänhet ssogbewäxt. Des? westliga del är ifymteichct sandig och
ofruktbar, med stora hedar. Hår finnes blott en enda Stab, Wexiö,
som är Landshöfbinge- och 23i;Fopsfäte, samt har ett Gymnasium och
2000 inwånare.

Här märkes: Äroncbcras Ämtgtfgctrb pä en holme i Helgafjöu, med ruiner
efter ett stot', samt det mitt emot på fasta landet liggande Landshöfdingegodfet
Kronoberg; Bernqwara, gammal sätesgård; Koftahl, stort glasbruk.

4) öpiugs Lan (97-jV qwadratmil, med 149,000 in-
byggare), innefattar norra beten af Småland, hwilkett är mera bergig
än ben föbra, och har många matmstreck, såsom af guld wib Adel-
fors; Taberg består af ett rik i bagett liggande jernmalm. (Staber:
Jönköping, Stapelstad wib Wettern, säte för Götha H.ofrätt och Lä-
nets Höfbing, meb 4300 inwånare (fredsslut 1809); Eksjö, uppstab,
brifwer ansenlig orhanbel, har 1000 inwånare; Grenna, liten uppstad
meb 750 inwånare, som äftt»en idka boffaps-handet.

I betta Län märkes: Wisingsö, en ö i 2Bettem, som fordom warit flera
Konungars Residens, och Volmsö i fjöu Volmc», wid gränsen afKronobergs Län;
.^uäqroarn, krutbruk och gewärSfaktori; Vrahehus meb ruiner efter ett flott
famt en siön utftgt.

5) Marieftads eller Skaraborgs Län (75^ gwa-
bratmil meb 180,000 inbyggare) mellan fjöarne Wettern och Wenern,
innefattar norra belen af Westergöthlanb. En stor bet af Länet utgö-
res af ben fä katlabe Westgötha Falbygb efler gansta fruktbar ©tätt,
frän hwilken siera flötéberg uppstiga: såsom Alleberg och Mösseberg
nära galföping, Kinneknlle wib Wenern, Billingen i nejben af Sköf-
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be, m. st. Här märkes äfwen sjöarne Skagern, $Bi¥ett och Anden
samt blattb öarne i SSenern Kallandsö. Städer: Mariestad, wäl-
byggb uppstad» wib Wenern, Lanbshöfbingesate, meb 1800 inwånare,
Skara, äldsta staden t Westergöthland, meb Biskopssäte och Gymnasium
samt 1600 inwånare; Lidköping, wälbyggb uppstad» wid Wenern, meb
2000 inwånare; Sköfde, meb 700, Hjo meb 600 och Falköping
meb nära 600 inwånare, gamla men nu ringa uppstäber.

I detta Län märkes: Hoswa, köping, i forntiden stad med ett afgndahuS;
Kon^ölena, köping, fordom befcistatt flott; o.udhem, i hedendomen afgudahus,
sedan ett berömdt kloster; Warnhcm, likaledes f. d. kloster, der Birger Jarl och
flera Konungar ligga fcegrafne; Arewalla hed, en af de största slätter i Norden,
öfntngsplctts för Skaraborgs och fficstgölha Regementen, hwarest " fordom fästnin-
gen och flottet 91rett»al(a war beläget; «ötl,ala f. d. kungsgård och fästning, nu
öfwersteboställe; Hnsaby, wid södra foten af Kiunekulle, kyrka, grundlagd af Olof
Skötkonung, den älsta i riket, och derinwid S:t Sigfrids källa, der samme Konung
blef döpt; Scrfö, pH Kållands ö i Wenern, Kungsgård, med ett .luatf flott;
Morswies jernbruk; Sfßiiatorp, öiétorp, Kafwelas, alttubritt. Wid Götha Ka-
nals inlopp i Wettern är Qarlsborgs Säflning anlagd.

6) Wenersborgs eller Elfsborgs Län (114-f qwa-
bratmil, meb 219,000 inbyggare) innefattar fbbra mera skogiga och
ofruktbara beten af Westergöthlanb och bet lilla wester om Wenern be-
tagna Dalsland». Städer:' Wenersborg, w.icker, angenämt belägen
uppstad, nära Wenerttö utlopp, Landshöfdingesate, brifwer hanbet pä
Götheborg meb stogsprobukter, har 2500 inwånare; Boras, upp-
stab i en ofruktbar men wacker bergstrakt, meb 2500 inwånare,som brtfwa betyblig handel kring diitet meb be så kallade Westgötho.
waror; sltutgs(ts, liten uppståt», som likwäl i mettet af förra århun*
brabet war en af rikets förnämsta manufakturstäder, men har nu blott
en klädes- och några strumpfabriker famt 1250 inwånare; Ulricehamn,
gammal uppstad, hette änba till 1741 S3ogesunb, markwärdig genom
fältslaget 1520, har 1300 inwånare, som idka gårdfarihanbel; i Dals-
land»: Atnal, uppståt» wib Wenern, har flutfart meb jern och träwa-
ror, samt 1500 inwånare.

I detta Län märkes: Trollhätte Slnsiwere, hwarigenom förening är öppnad
mellan Wenern och Nordsjön.

7) Wermlands eller Garlstads Lätt (157-^ qwa-
bratmit, meb 193,000 inbyggare) innefattar heta provinsen Wermtanb,
unbantaganbe Sartsfoga bergslag. Wermtanb är en ffog&emärt bergs*
trakt, meb rika lerngrufwor; enbäst sobra beten, kring sjön Wenern,
är statt. —> Staber; Garlstad, wacker och wälbyggb uppstad», på en
ö, i- mil från Klarelfwens utlopp i Wenern, Landshöfdinge- och 33t-
flopéfäte, har Gymnasium och 3000 inwånare, brifwer gob hanbel på
Götheborg med flögs- och bergslagsprobukter; här hålles ärligen en flor
marknab (Persmessan); Ghristinehamn, uppstad wib en wik af We<
nern, berifrån hanbel brifweé meb tackjern till Britten kring Wenern,
meb 1800 inwånare, bekant för ben årliga Fastitigstnarknaben, ber or-
tens inbyggare försälja sina bergsprobukter och ber lanbets jernpris för
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året bestämmes; Phtlipstad, bergstab mellan berg och sjöar, med 1000
inwånare.

I betta Län märkes t öfrigt: Pcröhcrsss c\vnfn>ov, öster om Philtpstab, de
ivtgttgaste i provinsen; Vdaftonö wid Norrfla gränsen.

8) Götheborgs och Bohus Län (43T^ qwadratmil
med 165,000 inbyggare), en smal och bergig kuststräcka med en kal
skärgård och rikt fiske, som bock är i ett märkbart aftagande Bland
dess öar äro Dronst och Tjörn de betpbligafte och af Götha-Glf,
som grenar sig wid iTongrlf, bildas ön Hisingen. De ta Län inne-
fatfar en liten det af Westergöthland och hela SBohnÖ. Städer : i We-
stergöthlanb: Götheborg, wid» Götha Elf och nära desi utlopp i We-
sierhafwet, den största stapelstaden i diitet, nast Stockholm, ehuru numera
meb mutbre betydlig handel än fordom, genomsturen af kanaler, säte för
Lattdshöfding och éiftep, har ett Gymnasium, ett Wettenskapé- och 2£it*
terhetssamfund, åtstilliga Fabriker och omkring 28,000 iiiwånare ; i Bo-
hus Län: (©tapelstäberne: Kongetf, med) omkring 900 inwånare och det
närbelägna fordom wal befästa men nit förfallna Bohus Slott; Mar-
strand, med omkring 900 inwånare, jemte Fästningen karlsten, belä-
gen på en ö i hafwet; Uddewalla, font drifwer utrikes handel, har
ett mycket besökt saltssöbab och 4600 inwånare, samt Strömstad meb
omkring 1500 inwånare, som ibka särdeles handel med ostron, hummer
och sattsjösiiT.

9 ) Hallands clfer Halmstads Län (43-,% qwadratmil
meb 95,000 inbyggare) innefattar Landstapet Halland. Likaledes tat
kuststräcka, men utan skärgård; best norra och inre delar äro bergige,
södra delen flack och sandig. Flerastädes finnas dock herrliga borstogar.
Landet gettomstares af flera strömmar, Wissatt och Ältratt, som börja
t Westergöthland, Nissan och Lagan ur Småland, alla med rika 2ax*
fisken. Städer: Halmstad wib dliéfant utlopp, Sfapetslab, men meb
föga beti;blig handel, Landshöfdingefate, har omkring 2300 inwånare;
Laholm wid Laga ån, med nära 1000 inwånare; Falkenberg, wid
Sltran, meb betybligt larsisse och 800 inwånare ; Warberg , gammal
men wäl bnggb Stapelstab, wid en wic af Kattegat, meb temligen god
hamn, icke så obetydlig sjöfart, ett flott och omkring 1700 inwånare;
Kongsbacka, gammal men liten Stapelstab, meb 500 inwånare.

I detta Län märkes: Äunriifc , köping (frebssint 1613); SperlingHliolm
,

ivarfer sätesgarb meb helsbbniun.
10) Malmöhus Län, (40.f qivabrafmii meb 219,000 in*

byggare) innefattar sybwestra delen af Skåne. Större delen långs ku-
sterne ntgöres af de fäbesbbrbigafte, äfwensom bäst befolfabe, stätter i
riket. Åkerbruket har i senare åren ort högst betydliga framsteg. Men
kring Wombsjön sinnes en stor ofruktbar fanbflatt och kring

"

Ring-
sjön, samt sobra siban af bergshöjderne Romeleklint, Linderöds-
as^n och Söderåsen (de sednare utgöra gränfen emot Chrisiianstads
Lan) stora bokskogar. Stater; Malmö, en af be bättre rikets Sta-
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petstäber, säte för Länets Höfbinge, med ganska befybttg hanbet, tfyn*
nerhet med» spanmåt, några Frabriker, samt 9800 inwanare; Lund,
fordom Konungaresidens och Biskopssäte, har Universitet , stiftabt af K.
Carl XI, Vistepssäte, ansenlig Domkyrka och 5500 ittwånare (fallsl.
1676, frebssi. 166)); Landskrona/ Stapelstab wid Öresunb, meb
gob hamn, steppéwarf, samt 3600 inwånare; Helsingborg, gammat
Stapetstab wid Oresunb, öfwerfartsort titt Selanb och gent emot lig-
gande Staden Helsingör, meb 3600 inwånare; Åstad, Stapelstab wid
hafteet, hwarifrån öfwerfarten sier till Stpsttanb, meb 4300 inwanare;
Skanör nteb 600 och Falsterbo meb -200 inwånare, obetyblige sjö-
städer; Trelleborg, en 33y, ber man idkar temligen betydlig hanbet
nteb spanmat, och som har öfwer 200 ittwånare.

I Öresund ligger ön Hwen, ber Tycho Brahe hade ett Obserwatorinm,
som da wctr bet förnämsta i hela Europa; ofwan för smibet ligger Klll<at'erc,,
t hwars graustap .^önnnné, ben enba stenkolsgrnfwan på hela ©tanbtnavtsta
halfön, är belägen. Nära Helsingborg sinnes ben bekanta hetstbritunen Nmntösa.
For öfrigt märkes: ss!yin«e, Kongslabugårb meb Htngstdepot; Loberod, tvatfer
sätesgärb meb bet betybliga De la ©arbtsta Biblioteket; Cfrocbörioftcr, i mebel-
ttben berömbt kloster, nu en as be rvackraste fatesgårbar i provinsen.

11) Christtanstads Lätt CSST qwabratmil meb 163,000
inbyggare), innefattar nordöstra belen af Skåne. ©ef ösra bel är t
allmänhet backig (från Hatlanb siilses ben genom ben betybliga lanbt-
höiben Hallands-as), mittbre fruktbar och till en del skogbewärt. ©en
östra belen är sanbig meb be största fiygsanbsfält i Riket, bock i allmän-
het temligen fruktbar-. Staber wib östra kusten: Christianstad wib
Helge å, wälbyggb meb wattar omgifwen Stapelstab, säte för Hofråtten
öfwer Skåne och Bleking, samt för Länets Höfbing, meb 5000 inwå-
nare, och Gimbritshamn, ringa sjöstad meb något öfwer 1100 in*
wånare; wib westra kusten, Cngclholm, obetyblig uppstab meb 1100
invånare, samt Köpingen Bastad.

Här märkes desiutom: Altmbrnket Ändrarnm, bet största iRiket; SPå'<faffo flforbom ett rikt kloster, tyt Äongögårb; Herrewadselofter, i Katholsia tiben ett
berömbt kloster, meb ben bertmvtb belägna lägerplatsen 23on<u'p§l}efc; Klippan, fce;
römbt pappersbruk; Äl,us, forbom en betyblig sjöstab wid Helgtåns utlopp, nuen
lastageplaté för Christianstab; acsn, likalebes forbom en stab, men förstörd och mtendast en by.

12) Carlskrona eller Blekings Län (25^ qwa-
bratmil meb 94,000 inbyggare), innefattar Bleking. Ett wackert lanb-
stap meb fiogbewäxta balar. Staber: (SartSfrottfl, ansenlig Stapel-
stab, reguliert anlagd pä åtstilliga holmar i Östersjön meb breba gator,mest uthuggna i klippan, förträfflig hamn, meb steppswarf och 2:ne
fleppsbockor, hufwubstationen för Rikets Örtogéftotta, säte för^ Zänett
Höfbing, meb omkring 13,000 inwånare, men obetptlia, hanbel; Carls*
hattttt, Stapelstad meb 4000 inwånare, fabriféröretfe, idkar en icke
obetyblig hanbel, ifynnerhet meb stogsprobukter ; Sölfwitsborg, liten
sjöstab wib en wik af Östersjön, meb 1200 inwånare; här idtaS bock
temli^ sjöfart.
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I bctta Län märkes: Ghristianopei f. d. stab, men nu köping; Lyckeby
,

forbomstab , men nu en inatfer by, hwarifrån (Sarlöfrona hemtar sitt brickswat-
ten ; Ronneby, f. b. stab, un köping, men t byggnab, handel och rörelfe, öfwettraf-
fande be fieste rikets fmåstäber, med en helsobrmm.

13) Wisby eaer Gott lands Län (27^ qwabratmil
meb 43,000 inbyggare), innefattar hela ön Gottlanb, hwilken liksom
Ölanb är en kalk-klippa, till en bet ssogbewärt och i allmänhet sades-
börbig. Här sinnes blott en Stad: Wisby, urgammal stapelstab, i me-
beltiden en af Hanseståberne och ben förnämsta sjöstad» i Norden, nu
mebelmåttig, är säte för Landshöfding och ®i)Top, har Gymnasium samt
omkring 4500 inwanare.

För öfrigt märkeö Ijåv: Nomo, forbom kloster, kallabt <<;«!iFi»»rt(fc, nu Äougö*
gärb; Klinteliamn, bit posijagtett från Olanb kommer, forbom befäst; wib norra
u^ben år Färon Belägen, och på best sobra, klippan yot-org.

33tlTfop<?stifteit i Göthalanb äro 8, nemtigeu: l) Linköpings
Stift, som består af hela Östergöthland och norra belen af Smålanb;
2) Calntar Stift, som utgöres utaf östra delen af Småland, tillica
meb Ölanb; 3) Wexiö Stift, fom innefattar meblersta och sybwe-
strå beten af Smålanb; 4) Skara Stift, som utgöres af större be-
ten af Westergöthtanb och Mo Härad af Smaland; 5) Carlftads
Stift, som utgöres af Wermlanb och Dalslanb; b) Götheborgs
Stift, som består af Bohus fritt och Qattanb, samt en liten det afWe-
stergöthlanb; 7) Lutt^s Stift, som utgöres af Staue och Bleking;
7) Gottlands Stift, som består af ön Gotttanb.

Norrland
bestar af Provinserne Gestrikland, .^clftnolanb, Herjeadalen, Me-
delpab, lemtland, slttQcnttatU<ut&, Westerbotten, Norrbotten
famt Swensta Lappmarken. Denna mest kalla bel af Swerige fram-
bringar wäl i sina sybligare trakter, od) be som ligga wib Hafwet, nå*
got spanmåt; men för öfrigt är den mestadels uppfylld af berg, mos-
sar och hebar, och rikligen försebd meb slog och willebråb. — Alla tet*sa wibsträckta tanbskap utgöra tillsammans blott 5 Län, nemligen:

1) Gefle eller Gefleborgs fiiitt (17( T qwabratt il meb
110,000 inbyggare), innefattar Landskapen Gestriklant) od) Helsinglanb.

SBegge bessa Provinser äro bergiga skogstrakter nteb inskränkt åkerbruk.
Utom Dal-Glftven, märkes här: éjtiötte*(?lfwctt , som börjar i
Herieåbalen. Städer i Gestrikland: (SJcfle, wid en fiärb af Bottniska
wiken, ansenlig Stapelstab meb betydlig handel, som idkas förnämligast
meb bergs- och f?og3probuttcr, betydligt fTeppébyggeri, god bantn, präk-
tig skeppsbro, lar- och strömmingsfiske, Landshöfdingesäte, Gymnani M,
8300 inwanare; i Helsingland: Hndikswall, Stapelstad, hwarifrån
utföres lin, bulban och finare wåfnader, med strömmingsft!?e i slargår-
ben, och meb 2000 inwanare; Söderhamn, Stapelstab, ber äswen
någon utrikes handel idkas, strömmingsfiske od) 1600 inn^nare.
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2) Hernösanbs eller Wester-Norrlan Län (216
qwabratmil, meb nära 87,000 inbyggare),-består af 2(ngentunlanb och
Medelpad, siogbewurna bergstrakter, men fruktbarare ätiGefleborgs Län.
I ångermanlanb är linskötsel och linwäfnaber drifna till större fttllkom<
tighet, än annorstädes i riket. o%xån lemtlanb flyta härigenom Ljun-
-0a«, Indats-Glfwen ock) dtttgcrmnii-i^lfiDcn. Städer: Hernö-
sanb, i Ångermanland, Stapelstad med nägon utrikes handel, Landshöf-
binge- och Biskopssäte, Gymnasium och 2200 iiwänare; Sunbswall,
t 9Jicbe(pab, belägen wid ett hafswik, drifwer temlig handel iipnnerbet
meb trämaror, beltager i Hernösanbs stapelrärt, har djup hamn, 1000
inwanare.

3) £>f tcrfimbS eller lemtlaubs Län (435 qwabrat-
mil meb 46,000 inbyggare") innefattar Lanbskaperne lemtlanb och Her-
jeabalen, belägna närmare fjällryggen,^ till en stor del fjälibyggder, med
be betydliga bergen Syltoppen oci) Areskutan. Kring Storsjön är
lanbet mera statt och börbigt. Detta Län har enbast en stab, ©fier-
futtb, wib Storsiön, meb Lanbshöfdiugesäte och 500 inwanare. 2jns*
»cbat, bet enba jeruwerk i Herjeäbalen och lemtlanb, wib fioben
Ljusnan.

4) Umeå eller W efte rbottens Län (668 qwabratmil
meb 56,000 inbyggare) innefattar sobra beten af Westerbotten och so-
bra beten af Lapplanb, kring Umeå Elf och SkellefteaGlf. Kust-
tanbet är oaktabt best uorbliga läge temligen bbrbigt meb förträfflig
gräöwärt. Har sinnes ock blott en enda Stad, Umeå, Stapelstab wib
Umeå etf, Lanbshöfdiugesäte meb 1500 inwanare, Natan, hamn, ber
Swensta Armeen ar 1809 lanbsfeg, men blef stagen af SRytfaxne.

5) Piteå eller Norrbottens Län (75 qwabratmil
meb 47,000 inbvggare) innefattar norra delen af Westerbotten samt
norra belen af Sweusia Lapplanb. >— Frän iitre fjälltrakterne flyta Slf*
werne Luleä Olf, (Salt&tittf och Torncä-Glf, hwissen senare utgör
gränsen emot Nystland. — Staber: Piteå, liten stapelstab, r tt>tb Piteå-
Elfs utlopp i Hafwet, idkar handel pa Stockholm och Österbotten,
Lanbshöfdingesäte, med 1300 inwanare; Luleå, stapelstad, meb gob
hamn samt sjöfart pa Stockholm och Finland, hur 1200 inwanare;
Haparanba, Köping och tillämnab stab uuber namn af Carl Johans
Stab.

Sapptanb, eller »antigen Lappmarken fattab, heta sträckan emellan
Westerbotten och Norrska Fjällryggen, innehallattbe 1032 qwabratmil.
Sanbet är nppfylbt af fjätf, stora siogat, ofruktbara hebar, kärr och in*
sjöar. Wintern fortfar 9 månader; sommarn beremot är ganska het.
I be norbligaste trakte.na af la-.xtet går fölen icke neb tntber nära en
manab wib sommarsolstånbet, men, icke heller opp wib witttersolstanbet.
— Nägot tönanbe åkerbruk brifwes icke, utan hnfwitbsakligen bosJctpé-
siötset, fiske (larstiTe wigtigast) och jagt af wilda dsnr, hwilka här fin*
nas pmnigare än i andra provinser. De ursprunglige inbpggawe äro



123

Lapparne (sjetfwe fatta de sig Same), omkring 4000, och beras tef-
nadssatt är lika nteb beraé samftägtingar af Tschubista stammen ; Re-
nen deras enba husbjnr. Utombesi ftmtaö Swenffa och Finsta imb^rx*
gare, hwilkas antal stiger titt omiring 7000 personer. — Lappland» in*
betas i Torneä Lappmark, iunefattanbe £orneå? och Calir-Elfwernes
fiodområben, och Lnleä Lappmark, kring Luleå Elfs tillflöden, begge
af Norrbottens Län; Piteå Lappmark kring Piteå- od) ©feflcftea*
(£tftt>mie; Umeå Lappmark som utgöreo af Umea-Ctfs flobonirnbe,
od) Äsele Lappmark wit Angerman-åns öfre grenar; be tre sistnämu-
be unber Weslerbottens San. I Lappmarken ftnö ingen Stab.

I Norrtanb är ett enba Söisfep^Stift, hwittet fåfebeé till lanbt-
wibben är bet största i riket, emeban det omfattar hela -ftorrlanb, web
nnbantag af Gestriklanb och Helsinglaud, som tillhöra Upfala Stift.

I Westinbien äger ©irerige ben lilla ön S:t Varthelemi, en
af be minbre Antillissa öarne, fom är 1^ mil läng och | mil bred,
meb staben ©nftrt»tfl.

9lotvisc.
Gränsor och Storlek. 9?orrige gränsar i norr till §t*

hafwet, i wester och sober till Nordsjön och ftattegat, i öfier till ©me*
rige och nordligast till Nyflaud; bet utgör i längden nära 160 och på
bet ftättet ber tanbet är brebast ntgör brebben ungefär 40 mil. Norrige
innehåller omkring 2800 ©menjTa qwabralmil i arealmibb, t^nära 5800
geogr. qwadratmil).

Berg och ätten. Landet är mycket bergigt. Bergsstrae'
kan Kölen, som tager sin början öfwerst i Finnmarken, delar sig wit
Herjeåbaten i 2:ne grenar, af hwilka den lägre eller Seweberget ut-
gör gränsen emellan ©mertge och 9?orrige men ben högre (sovre«
fjell) går åt roefter in i Norrige och betar 9?orrtgc i 2:ne belar, Nor-
banfiällé och Snnnanfjälls. Pa Dottrefiäfl finnes Snöhättan, öfwer
7000 fot öfwer haswet, och flera ganska betydliga fjälltoppar. Emel-
lan dessa fjälltoppar sinnes stora isfält, som albrig smälta, och kallas
i 9?orrige 3sbriier, Frän Dovrefjäll utgå fjällsträckningar i alla
riktningar genom Norrige änba neb till best sybligaste übbe StubeönäS.
Norrffa bergen sänfa sig icke såsom be Swenffa mot hafskusten, utan
afbrytas först wib firänberna meb twära branter, emellan hwilka en
myckenhet större och mindre hafswikar och fjarbar inlöpa och liksom sön-
berstära Norrffa kusten. De förnämsta äro: <st>rifttrtnirt=fjpri»ett,
Stavangers-, $arbattget&, NomOdals-, Trondhjems- West.
od) Tanafjorberne, af hwifka somliga hafwa 10 till 15 milt längd
inåt lanbet. — Af sjöar äro Mjösen, Tyrifjorb och Famnnd i Sig*
gerhns Stist, och Snasen, nära 3roubhjemssjärden, be största. — t)e
största strömmarne tigga ©unnanfjafltf, och hafwa alla sitt ursprung i
DovrefM, nemligen: Glommen, som börjas i Famnnbsjön och upp.
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tager Lpngen, hwilken nedom Mjösen får namn af SBotmeu ; S*t»s-
-sel-elfwen, som seban i ©wcrige far namn af Clar-elfwen, och Lp-

»ett, hwilka alla flyta genom Aggerhus Stift; 9Ttb^ifweit och Ot-
ter-clfwen genom (ihristiansanbs Stift. De som ligga norbanfiäfls
äro mycket mtnbre od) fortare, emeban ben stora bergsryggen, hwar-
ifrån be hafwa sitt ursprung, ligger så nära hafwet; Tana-elfwen är
ben betydligaste od) utfaller i Ishafwet.

Klimat och Prp dukter. Klimab-t liknar för bet mesta
Sweriges. Det inre af landet är betydligrn kallare än sjökusterne.
Norrigcé produkter hemtaö hufwudfakligen af bergen (silver, tern,
koppar, bly, marmor), af sfogarne (träwirke, beck, tjära) och as fiske*
rier. Djurjllagen äro befamtna som i Swenge.

Inbyggare, Näringar och Handel. Norrmännerne
äro högsinnabe, redliga, tappra od) gästfria. Härdade af klimat och
lesttaböiätt äro de af ett muntert lynne. De äro förträffliga sjömän,
od), som nästan alla bergsboer, af naturen fallna för mefantjfa yr*
ken. Deras lefnabsfatt är larfbgt, och de fom bo högst i norden, nöd-
gas ofta lefma af barkbröd I" nordligaste trakterne bo Lappar och
Finska nybyggare, hwilka här fa namn af Qu^ner. Folkmängden ut-
gör omkring 1,220,000. Äkerbruk, ehuru otillräckligt för inbyggarnes
behof, boskapsskötsel, bergwerk och fifferier äro de wigtigasic näringarne.
Fabrikerne äro ej betydliga, men utrikes handeln deremot temligen tiflig.

Neligipnen är Evangelisk-Luthersk; andra Neltgionöbefättnarc
talas äfwen, likwäl icke Jutar.

Statsfprfattning, Riksfty relse och Krigsmakt.
Norrige, förenadt med ©werige under en Konung, sä att alla yttre
politista förhallanden äro gemensamma för begge rikena, är för öfrigt
en sjelfstäudig sta^, som styrfs efter egen konstitution. Norriges ©runb-
lag är af åv 1814, och i ft.'ra afseenden lik ben Swensta. Denna
grunblag foreskriswer, att Konungrn hw.nje år, om ej wigtiga hinber
möta, någon tio stall uppehålla sig i Norrige; i spetsen för Negeringen
står, unber Konungens frånwaro, en Nus-Stathållare, som måste tvära
Norrman eller Swenff. Norrsfa Negeringen består af en ©tatémiui*
ster och sin ©tatsräb, hwilka stå i spe sen för de särstildta Departe-
menterue. Statsministern och twenne Statsråd uppehålla sig hos Ko-
nuugen, de öfrige wistas i Norrige.

"

Inför Norrffa regeringen stola
alla Norrffa ärender först föredragas od) best betänkanbe beröfmer af-
gifwaér förrän be af Konungen afgöras. Konungen kan ntbela orbnar,
men hwarken personliga eller ärftliga företräbeérättigheter, es eller tit-
lar, som icke tillhöra embetet. Norrige kan sålebes icke erhålla någon
abei. Lagstiftanbe makten uttfmaö af Konungen och Storthinget, som
fammanträber hmart tredje ar, och hålles för öppna dörrar.. Storlhin-
gets ledamöter wäljas bland embetsmän, jorbägare och borgare; deras
.antal får ej wara nmibre än 75 och ej öfwerstiga 100. Städernas
representanter förhälla sig titt landets fom ett till twå; Statsrabets
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meblemckar öch embetsmatinen wib Regeringens ©epartementer, £ofmän
och S^ofwett pensionärer fä ej wara (Storthingöman. S'erthinget belar
sig i ett Öfwexl)\\t, kallabt Sagthing, och ett Unberhus, kalladt Dbelö*
thing; det förra walies af Storthiiigct, och stall utgöra 4 af best meb-
lemmar; alla be öfrige bilda Obelsthinget. Be'kuttni!!g, tillsyn öfwer
rifcté penningewerk samt lagstiftning tillhör ©torthinget allena. Pro-
visorista författningar, angående handel, tull, näringar och polis kan
li.-wal onungen emellan Storthingen låta utfärba. Ett beslut, fattabt
af trenne efter hwaraubra följanbe (Storthing, blifwex ändock lag efter
tredje Storthingets förnyande deraf. Werkställanbe makten utöfwas an-
tingen af honungen efter Statsrådets höranbe eller af Niks-Stathål-
laren och Statsrabet i lanbet, enligt af Konungen lemnab instruktion.
Styrelsen inom lanbet oeförjeé af 17 Amtmän, font motswara wåra
Lanblihöfdingar; be hwilkas Residensstäder tillika äro Biskopssäten kal-
las Stifts-Amtman, och hafwa meb Biffopen belab uppsigt öfwer be in*
otn Stiften waranbe fromma ©tiftelfcr. diitett Domstolar äro: $öic*
ste fflett, hwars orbföranbe heter lustitiarins; Stiftt £)si»er=Rätten, är
anbra instatttien, beståenbe as en lustitiarins och twä eller flera Bisit<
tare; Thinget, som bestar af en Sorenstriswer orh 12 Thingsmän är
nebersta instantien pa lanbet, och 35t;ethinget, ber bomaren heter Vye-
fogbe, är nebersta instatttien i stciberne. — Enbast Norrsta medborgare
kunna erhålla Norrsta embeten och tjrnster, meb unbantag af Universi:
tets- och SkobLarare, Läkare och Konsuler. — Norrsta sbienbe Armeen
är 10,000 och Lanbtwarnet 40,000 man; alla tanbeté Jordbrukare
äro besutom stridige att bidraga till landets förswar.

Landets Indelning. Norrige indelas uti 4 S.ift: 2lg=
gcrhus och Ehrtstiditfflttbé, som ligga sunnanfjälls, samt Bergens
od) Trondhjems nordanfsälls; desse Stift åter aro delade i Amter,
och Antterne fördelade i Fögderier. I eeclesiastikt hänscende bestod
Norrige tiflfcrene äfwen af 4 23istopé=©tift, men nu mera af fem,
sedan Tronbhiems Stift blifwit belabt i ttt>enne, nemligen Tronbhiems
samt Norblanbené och Finmarkens Stift.

1) Aggerhus eller (Shriftian Stift, som är ben
fruktbaraste och folkrikaste belen af lanbet, meb omkring 510,000 inb^g*
gare, innefattar flere mtubre lanbssaper, hwilka, omgifne af berghällar,
forbom^ bilbåt egna små riken, såsom: Gnldbrand^dalen, Hedemar-
ken, ;Ösictdalctt, Valders, Hallingdalen , Riugcrige, Toten och
Hadeland, Follviig, Nomerigerne, Smaalchitcn, Nedra deltet
matfett, samt Grefstaperne larlsberg och Laurvig (forbom kallabe
Griffenfeldt). Det är inbclabt i 6 Auiter, samt har Staberne:
(Shufttflttta, wib Christianiafiorben, rikets Hufwudstad, stapelstad, säte
för rikets enba Universitet, Höieste Rett, Ri^^Slåthållaren och Stiftt*
Amtmannen, meb 24,000 intoånare, åtstillige fabriker och betyblig han-
del; staben förfroaraé af bergfästningen Aggerhus; £pflo, NorrigeS
gamla Hnfwubstab, belägen pä antxa fitau fjorben, utgör en förstab
tiN Christiania, ber äfwen Stiftets ©istop bor; fölpf?, wib Ghriftiania*
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siorben, meb 3500 inwånare, betpbliga sörnmanufakturer och sagwert,
gob hamn, fjöfart och hanbel; Fredriksstad, wib Glommens utlopp,
meb 2600 inwånare, wäl befäst, ben enba stab i Norrige, som består
blott af stenhus, uppbyggd» efter ben gamla af, K. Olof ben Helige år
1016 anlagba staben Sarpsborg, hwilken år 1567 af Swenssarne upp-

brändes ; Fredrikshall, wib Tistebals-elfwens utlopp i Stoinesunb,
meb nära 5500 inwänare, och bergfästningen Frebrtkésien, unber
hwars belägring $ott Carl XII blef si;uten ; ©-rammen ar gemensamt
namn för ttentte små staber: SSragriäs, Stromsöe och Tången,
hwitta tillsammans hafwa 7500 inwånare, som brifwa betyblig hanbel
meb jern od) trawaror; Töusberg, Norriges al)sta stab, bekant reban
före Harald Hårfageré tib, uppbränb år 1536 af Sitbecfarne, nu obe-
ttjbiig, meb enbast 1900 inwänare, ibkar någon hanbel od) sjöfart;
Atonasberg, en illa byggb bergstad wib Louwen nära Kongsbergs filf*
werbergwerk, meb 3800 inwånare; Laurvig, i Grefskapet af samma
namn, wib Sowwens utlopp, brifwer gob hanbel meb timmer, har 3600
inwånare, samt ett betydligt jernbruk och fanongiuteri; Holmstrand,
törageröc, Skee», alla mindre betpbliga städer.

Här märkes äfwcn: Hrcdrir«wär»s Snftniin}, utanför Laiuvigs hamn, wid
hwiflen Norrsia stotiljen har sin station, och der sieppswarf och en Kadettskola
ciswen finnas; Äoug«n>in.Kr ©fans pa en klippa wid Glommen; lernbruket
(vitöTOoifc, på hwilket sistnämnda ställe Norriges Konstitution, är 1814, först an-
tegs. Här sinnes: Konaibergs silfwergrufwa, jämt iernbrilken: Varum, Tit-
reixai r, Haklcdal, Lcftoe, Oudaltn, Haöiel, (ZogueSal, Most, Hussnm, uls^
foft, Volviq, Lanrvig trä) <vidsfoft, samt Äopparwerfe» Quitne od) Koldalcu,
äfwensom ett Almibrnk wid Opsio vå) ett saltwerk pa Valöe i Chnstiania-fjorden.

2) (3 h ris ti an san ds Sttft, utgör sydligaste belen af
Norrige, och har längre siallar än be öfrige Stiften, samt räknar om*
kring 230,000 inbyggare. tusterne t. er. af ledderen, Xthta mest Hal-
land i Swerige. Stiftet innefattar lanbftaperne 3TeUemarf'en,
Nauböjdelaget, Lister och Mandal, Olcbeniitf, leddern, Daler-
ne od) $h)fnife. Det ar förbelabt i 4 Amt, samt har Stéiderne:
C?l)rifttattsanb, wib en wit af Otter-elfwen, meb sate for Stift^mt*
man och Bistop, famt 7700 inwånare, som ibka skeppsbyggen' och sjö<
handel; hamnen förfwaraö af fästningen Chrisiiansholm. Arendal,
byggd på pålar å några står wib Nib-elfwen, meb nära 2000 inwå-
nare, idkar betydligt skeppsbyggen' od) hanbel meb jern* od) trawaror.
Stavanger, en af Norriges älsta staber, belägen wib en wik af Sta-
vanger-fjord t en wilb fjälltrakt, med 5000 inwånare, gob hamn, be-
tyblig hanbel, en urgammal Domkyrka od) 3 Skeppswarf. Öster-
Risoer, iWtanbal, Farsund och Fleckefjord aro minbre betyblige
Städer.

Här märkes i öfrigt: 3erttbcufeu Näs, Ogelaud, Froeland och Vigeland
samt Kopparwerket Gulduäs; barmen, den största ön uti Christiansauds Stift,
der Harald Harfager tillbragte sina sista dagar och dog är 936.

3) Bergens eller Vergenshns Stift, ar den mest
bergiga belen af Norrige meb en Wilb fjärgårb, och har circa 210,000
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inbyggare. Åkerbruket ar obetydligt, men sistet destomera löuanbe, blott
pä få ftätten kan säd odlas; inbyggarne i inre landet äro herdar, tinb
kusten finare eller köpmän. Detta Stift äx fördelad! i 3 Amt och in-
ncfatar landstaperue Snndhordlän, Nordhordliin, Mtre och Inre
&osn, Sundfjord och Nordfjord, Hardanger och 3lWö samt ford-
na Baroniet Nosendal. Sjelfwa landet utgöres till betydlig del utaf
en samling af fjällar; strandsidan är öfwerallt genomsturen af fjärdar;
egentliga landswägar ftnnaö ej, man reser derföre merändcls titt sjös.
£>är märkes Staden Bergen, Norriges största Stad, anlagd 1070 af
Olof Kyrre, sedan till Calmare Union Norriges hufwudsiad, sätet för
Stifs-Öfwerrätten, Stifts-Amtmaunen och Bistopen, med otstillige pu-
blika inrättningar samt omkring 25,000 inrocinare, hwilka drifwa be-
tydlig handel med 9?orrffa produkter, isynnerhet fislwaror. Staden har
utmärkt god hamn, som frän sjösidan förswaras af Muingcn Bergen-
hné mot landsidan är Staden omgifwen af 7 fjällryggar, — Bland
öarne wid kusten märkes Gulee, der fordom Gulee Ting■ höttt.

4) Trondhiems Stift, fom utgör omkring tlrä tredjede-
lar af i)?orrige, har likwäl blott 280,000 inbyggare, samt innefattar, utom
nägra mindre, de betydligare landstaperue: Nummedalen, Inderöe,
ftofeit, Stördalen, Strindeit od) Sälbodalen, £>t¥e od) Guule-
dalen. Nordmöer, Romsdalen samt Nordlanden od) Finnmar-
ken. Ansenliga fjällryggar gcnomstryka det inre af landet cch kusterne
äro genomsturne af wikar, bland hwifka Trondhiems-fjärden är den
största. Åkerbruket är obetydligt och säden bortfryser ofta; dock trtf*
was i sydliga delen af landet potäter, rofwor lin, hampa och humle,
men inga fruktträn. Trondhiems Stift är fördelad! i 5 2lmt, och 2:ne
Bistopsdömen. Här ftnneö Städerne : Trondhiem (forbom lättat Ni-
daros), anlagd ar 997 af Olof Trygwason, wid Nid-elswen, der den
utfaller i Trondhiems fjord; staden förfroaraö frän sjösidan af den i
fjärden., liggande fästningen Munkholmen, tar 12,600 inw., är säte for
Stifs-Ofwcrrätten, Stifts-Amtmannen od) Bistopen, famt äger en ur-
gammal markwärdig Domkyrka, hwaraf liiwäl blott Choret ännu är
qwar, ffeppétvarf, atslillige fabriker och betydlig handel. Röras, en
bergstad i hwars granssap Norriges wigtigaste Koppargrnfwa är belä-
gen, der ärligen 3000 steppund Koppar tillwerkas, @^riftianfunb
od) Sölolde obetydliga städer.

ger öfrigt märkes: Koppargrufworne 3löl.is, Mcldalen, och Ealboe samt
jernbrnket Mudstadmaree» ; Ttictlcstad, en gärd t Vcerdaleu, markwärdig genom
siaget 1030, i hwtlket Olof bett Helige stupade.

NordlandeuS och Fiunmarketis Amter litgöra ett eget, eller Nordlandens Bi-
siopsdöme, wieb eit befolkning af 81,000 inbyggare. Denna långa smala kust-sträcka är isynnerhet uppfylld af fjällar med djupa fjärdar och mänga betydliga
öar, såsom Tcnjen, Hindu, Mac,c»ö m. st. Söib denna östräcka, fem fatt namn
af i'ofofcctt, är ett högst betydligt siste, bet ärligen, för detta ändamål 20,000
meimtstor samlas. Utt denna del af landet äro belägne Handelsplatsarue Troms-
ve, Hammerfest, Bodöe, samt Wardöe, Wid hwtlken sistnämnda ligger äßarfcöc*
ijué, den nordligaste fästning pa jorden. -lilfiaijong

, gärd pa ön Alster, Bisko-pens bostad, hwarest migot åkerbruk idkas. Emellan öarne Mosiöe och Mosiöeuäs,
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bland LofodenS öar, cir ben farliga hafshwirfwtltt Malströmmen. — Finmar-
ken utgör nordligaste delen af 92orrtge, inbekö i Östra och Westra Finmarken,
och är för det mesta Blott Beßyggd wid luflett. 3ttbygganie äro dels Finnar dels
Qvcener. $mttarne eller Finn-lapparne äro antingen gjälftimar eller Sjöfinnar;
de förre föra ett nomabistt lif på Kölens fjällsträckningar, der de wandra omkring
med deras Neuar; de senare leftra wid hafwet och föda ftg af ftfleri. Qvce-
nerue, ett resligt wälwert folk, fyaftua kommit frän Swensta Sappmarlerna och
nedsatt sig i nordligaste delen af Finnmarken ber de lefröa af jagt och ftf!e. Fin-
nattie och Qvcenenie tala ett meb det Norrsia helt olika fpråk; genom millionärer
äro de steste omwände till Chriftendom.

Danmark.
©ränfor och Storlek. Danmark, som gränfar t öster till

£>fiei'Ui>n, tattegat orf) ©unbet, i wester orf> norr titt Norbfjön, i
föber till Tystlanb od; Östersjön, bestar af öarne Selaub, Miien, Born-
fcolm, Fyen, Langeland, Laland, Falster, Island, samt åtstil-
lige ftnärre bax, Halfön Intland famt £ertigbömena Sd)UswiQ ,

Holstein och Lauenburg, och innehåller 2480 *) qwabratmil.
Ve rg och £8 att en. I Lanbet finnas icke någre höga Berg.

Förnämsta floberue äro: Glbe, Gider och Trawe. Tre betydliga
funb genomfara Danmark, hwilka utgöra ingängarne till Östersjön,
ueniligcit: Öresund, som sltljer Danmark frän ©merfge ; Stora Vält
emellan Selanb och Fyen, samt Lilla Vält emellan Fyen och Intlanb.
Utombe§ finnas fiera betybliga fiärbar, som bjupt tränga in i lanbet,
fåfom Limfjorde» och Ringkiöbingsjord uti lutlanb och Isefjord
pa Seland.

klimat och Produkter. Klimatet är tempererabt. 2Btn=
tern beiybligt linbrigare än i ©roerige, och Sommarn minbre het. —

©ietalicr finnas icke, men beremot är (anbet, fåfom ett siättlanb, tjen-
ligt för ökerbruk.

Inbyggare, Näringar och Handel. Inbyggarne äro
af samma stam, fom Sivenskarne, bete egentliga 25anffar, bels Tyskar
i £>ertigbömena, äfroenfom affomlingar af ftxifex och Angler finnaé i
Schleswig. De äro iboge, betänksamme och £afit>a böjelse för wälles-
nab. — Hela Danska dxitett folkmängd kan, med undantag af kolo-
nierne i Ostinbien och på Gnineakusten , Jör närwaranbe anflåt
till omkring 2,290,000 perfoner. — åkerbrnf, boskapsstötfel,
isynnerhet häst-afwel, utgöra hufwubnäringen; giffcrierna äro
äfi»en inbrägtiga. V^e-, Cinne-, Sbomutl- och ©ibenmanufafturer
finnaé, men beraé tillwerkningar äro ei tillräcklige för LanbelS behof.
Danmark ligger beqwämt, för handel. Den brifweé inom Europa, ifyn-
nerhet Pä Tyskland od) éfierfjön, och utom Europa på ©rönlanb, West-

h) Wid Bestämmandet af LänderneS storlek, har man här cdj i det följande be-
räknat deras areal uti geoarasisia qtuabratmil.
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inbien, Gninea, Ostinbien och (£hina. gran Danmark ntföres: fäb, ost,
smör, kött, siäst, talg, hästar och fälreatur, handskar, ullstrumpor,
spetsar, porcellän; Grönlänbsta, samt Ost- och Westinbista waror; ber-
emot införes: falt, timmer, wirke, winer, metaöwaror kläden, samt
kolonial- , fabriks- och mannfakturwaror.

Neligion, Statsförfattning, Krigsmakt. Evan-
getist-Luthersta Religionen är den herrstande; likwäl hafwa anbra Christ-
na sekter fri religionsöfning; af Judar sinnes äfften en betybltg niängb.
Statsförfattningen är oinstränkt monarkist, och efter den manliga liniens
utslocknande äfwen ärftlig pä den qwinliga. Slrmeené totala belopp pä
krigsfot utgör omkring 70,000 man, och i fredstid 32,000 man. Sjö*
makten bestar af 6 Liniestepp, 8 Fregatter, famt 12 mindre krigsskepp;
bestutom.Bo större och minbre kanonslupar.

Lanbets In betning: Dansta Staten bestar egentligen af
3 hufwubdelar, uemligen: Konungariket Danmark; be tre Hertigbö-
mena; Bilanberne uti och utom Europa.

De tre Hertigdömena: Schleswig, Holstein och Lauenburg äro i afseende pä
styrelsen o. s. w. siiljde frän det egentliga ©anmärk. Holstein och Lauenburg
tillhöra desiutont jtyffa Stats-Förbundet och Konungen af Danmark är här, fafom
Hertig, en af Förbundets medlemmar.

A) Konungariket Danmark, (235 qwabratmil) bestar
af öarne och halfön lutland, har 1,282,000 inbyggare, och är i an-
seende till werldstiga och andliga styrelsen indelabt uti 19 Amter, och
7 Stift.

I)Selanbs Stift, innefattar öarne ©elanb, Amager,
Möen, Samt6, Bornholm, jemte 48 fmärre öar. Pä ön ©elanb, font
har omkring 440,000 inbyggare, märkes: Köpenhamn, Rikets Hus-
wudstad och Konungens Residens, belägen wid Sundet, befäst och wal
byggd, meb 3 Kongt. (Slott, ett Universitet, åtflfiötga lärba famfunb
flexa stora bibliotheker, mänga fabriker, wigtig handel, och 120,000
tmoånare; Helsingör, wid egentliga Sundet, med hamn och god rebb,
ätstillige fabriker, 7500 inwanare, och Fästningen Kroneborg, ber be ge*
nom funbet seglande skepp erlägga tull; otoflfUb, fordom ©anstå* Ko-
nungarnes residens, har 3200 inwänare och en Domkyrka tex be
Dansta Konungarne begrafwas; Sttngfteb, näst Rostilb rikets äldsta
stab, i hwars Kyrka mänga Dansta och äftoen Swensta Konungar
ligga begrafne ; Soröe, loib en tnfjö ien täck nejb, meb en Ridbar-
Akademi; Worbingborg, hwarifrån öfwerfarten sier till Falster;
Korsör, wib Stora Balt, hwarifrän öfwerfarten sser till Fyen;
Kallunbborg , hwarifrän öfwerfarten är till Arhus; Slagelse , Nest-
web , mindre fiäber; Kongl. Lustslotten: Frebriksberg , (sharlotten<
Innb , Frebriksborg, Fredensborg, Marienlust och lägerspris.
— Pä ön Möen är Staden Stege, och på ön Bornholm, Staben
Rönne, meb 4000 inwänare, att märka: äfwenfebeé be toib Bornholm
betagne öar Grtholmarne, meb Fästningen Ehristiansö.

2) Fyens Stift, innefattar be fäbesbörbige öarne Fyen,
Ba»gelanb, jemte omkring 50 fmärre öar. Pä ön Fyen, näst Selanb

9
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ben största blanb Danmarks öar, meb 170,000 inbyggare, märkes:
Stiftsstaden Obense, wib Aastoben förbunben genom en kanal meb
hafwet, en af de ansenligaste Städer i Danmark, ålbrig Domkyrka,
handel och sjöfart famt 9200 inwanare; Nyborg, wid stora Sätt,
hwarifran öfwerfarten ster till Koréör, Fästning; <Stt>enbbo*g Mib.
delfart, hwarifran öftoerfarten är öfwer Lilla Balt till 3"*^. På
Ön Sangelanb, fom äger 16,000 inbyggare, är Staden Rubköbing.

3) Lalanbs Stift, innefattar be fruktbara öarne Lalanb
och Falster famt 25 mindre öar, meb 74,000 inbyggare. På Lalanb,
som har 49,000 inbyggare, märkes Städerna: Naksiow, Mariboe,
och Nysteb; samt på Falster, fom har 25,000 inbyggare; Nyeköbtng
té) Stubbeköbiug.

Halfön lutlanb, (449 qtoabratmif), har 540,000 inbyggare, och
ber märkes:

4) Ålborgs Stift, eller nordligast/ belen af Sutlanb, meb
166,000 inbyggare; förnämsta Staben är Allborg, wib Limfjärden,
som har 7200 inwänare, hwilka brtfttwtemligen betydlig handel. Hit höra
öarne Mors i Limfjärden och Lefiö i Kattegat, jemte flera mindre öar.

5) 28i borgs Stift, inre meblersta belen af lutlanb, fom
har 55,000 inbyggare och Staden 28tborg, en af Danmarks äldsta
staber, meb 3500 tntoåttare.

6) Ärhus Stift, östra od) fruktbaraste fujlen af lutlanb, fom
har något öfwer 144,000 inbyggare. Städer: Érljué, belägen emel-
lan hafwet och en liten insjö, med en märkwärbtg Domkyrka, gob
hanbel famt 7000 inwänare; 9lanber«, meb betydligt larftfTe och
6800 inioånare ; $>oifettö, en af be wackraste Staber i Danmark, meb
5000 tnwånare. Hit hör ön Anholt i Kattegatt, samt flera
minbre öar.

7) Nibe Stift, westkuften och ofruktbaraste belen af lut-
lanb, meb omkring 167,000 inbyggare. Inre belen är en fanbås, be-
täckt af ljung, kusten är betäckt af flygfanb och har många farliga grunb
eller ref för Sjöfaranbe. Staber: iKibe en gammal stab med en ål*
brig Domkyrka , forbom en af Norbens wigtigaste staber, har nu blott
2400 inwånare; $tolbins, meb ruiner ester bet gamla Koldingshus
Slott, famt Staden Frebericia, wid Lilla Vätt, meb 4300 inwänare.
Till betta Stift hör ött Fattö i Westerhafwet, m. fl. smärre öar.

L) iperttgbömena Schleswig, Holstein och Lauen-
burg, (276 qwabratmil) meb 835,000 inbyggare.

Hertigbömet Schleswig, meb 350,000 inbyggare.
Östra kusten ar fruktbar, meblersta belen är en heb , westkusten gansta
låg och mäste styddas genom wallar för hafwets öfwerswämningar.
Städer: Schleswig, Hufwubstaben, sätet för ©chleéwig^oljletnffa
legeringen, en gammal Domkyrfa, 11,000 invoånare, famt, breblotb
ligganbe ©lottet Gottorp; Eckernförbe, wib en wik af Osterfjön,
meb förträfflig hamn och 4200 inwänare; Flensburg, näst Köpenhamn
och attona ben wigtigaste Hanbelsstaben i ©anffa riket, med fäfejr
hamn > atstillige fabriker och 14,500 inwänare; Apenrabe, meb sjöfart
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och 4000 tntoånare; HaberSlebett, med 6000 inwänare; Tönbern,
en af be äldste städer i Schleswig, meb 2900 inloånare, hwaraf större
belen idkar fpetsknöpling ; Husum , sjöstad, som brifioer fäbeé- och
bostapshandel samt har 3900 inwänare; Friebrichstobt, wacker stab
wib Cidern; Tönningen , wib Eiderftobens mynning', ber ©wenffa
hären under Stenbock, år 1713, blef ttifiängb. Här märkes äfwen:
Ghristionsfelt, med en uppfostrings-inrättning, samt' ett Hernhutistt
institut. Till Schleswig höra wid östra kusten belägne öarne: Alsen,
en siön och fruktbar ö t Utta Balt som har 24,000 inbyggare, meb
Staben Sönberborg, samt ©lottet Sbnberborg, ber K. Christian
2:dre t 16 är satt fangen; Norbborg och Augustenborg; Mrö
meb Staben 2Grösköbittg; Femern meb ©taben Borg; famt i
Westerhaswet öarne Mono , Nomö, Sylt, Föhr, Amrum , Norb-
stranb och Pellworm , samt 20 till 30 minbre öar.

9) Hertigbdmet Holsteitt är af lika beskaffenhet meb
©chleöwig, och äger 445,000 inbyggare. Eiberströmmen , som genom
Kieler Kanal är förenab meb Östersjön, utgör gränsen mot Schleswig
och Elben mot öfriga Tystlanb. Holjiein utgöres af a) bet egentliga
Holfteitt, eller norra belen af lanbet, meb stäberne Nenbsburg
wid Cidern, som har- 10,300 invånare, och är starkt befäst; Ätel, meb
Universitet, wigtig handel, och 12,800 inwänare (frebéstut 1814);
Itzehoe meb 5700 inroånare. b) Wogrien, eller östra belen af
landet, hwarest märkes fäderne Spion, med ett Slott, t en wacker trakt;
Sldeélolje, wib Tratoefloben, med ett saltwerk, famt stöttet Trowen-
thal (fredsslut 1700). — o) Stormörn, södra delen af landet, meb
staben Gluckstobt wib Elben, som har 6000 inwänare och brifwer
tämlig handel. — ä) SHttttarffett eller westra delen af lanbet. —

s) Herrstapet Pinneberg, hwarest märkes: SUtotto, wib Elben, näst
Köpenhamn Danmarks största handelsstad , meb mänga fabriker, sjö-
hanbel och 27,000 inwänare. — f) Grefskapet Rattzau.

10) Herttgdömet Lauenburg, ett slättland wib Elben,
meb en befolkning af 40,000 inbyggare och stäberne: Notzeburg,foln
till en bel tillhör Danmark och till en bel lyber unber Mecklenburg
Strelitz ; Lauenburg och Mollen.

G) Biländer ne:
Färoarne, 25 små fltppiga öar i Norbfjött, hwaraf de 17 äro

bebobba af 7000 inbyggare (54 qwadratmil). — 3sl<nt&, (1405
qwadratmil), nära Norra Amerika, med flera fnöfjellar och eldfpru-
tände berg, fåfom teetla och Kravla, hwarföre hår ock ftttttes war-
ma fättor; en stor bel af bet sfoglöfa lattbet är betäckt af ofruktbar
Lawa. Inbyggarnes antal stiger titt 50,000; ön utgör ett Biskops*
döme famt ett ©tifté=Amtmanffap, och har flera fmå städer, af hwilka
må nämnas Reikiawik, öns nuwaranfce hufwudört, fäte för <Étifté*
Amtmaunen och Biskopen, Sfalhott, f. d. säte för Islands äldste Bi-
skop; Holum, f. t), Biskopssäte.

I Amerika äger Danmark: Grönland, samt af te fmå Atttil-
lerne etter Karaibtfke öarne: S:t Thomas, @:t Jean och @:t
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Croix; t Slfrifct: Fästningarne Ehristiansborg , Fredettsborg,
Äottgftett, Prinbsensteen och Augustenborg , samt i Asien: Tratt»
febar, och Frebrtksnagor eller Serampore (puhr). — På ©rön*
land» räknas 6600 tnbyggare, uti be Afrikanska besittningarne omkring
25,000, uti be Ostinbiste nära 30,000 och uti be Westindiste besitt-
mngarne, på öarne ©:t Croix,. S:t Thomas och ©:t Jean 46,000
inbyggare.

@tot*-aStitaittttett och Irland.
Gr än for och Storlek. Vrittiffa Riket, (5700 qwabrat-

mil) som wanligen 'kallas England, bestar af' be bäda stora öarne Stor-
Brttöttttiett (Gnglanb och Skottland) och Irlattb, samt några
smärre öar, gränsar i norr och öster till Nordsjön, i wester titt Atian*
tiska hafwet och i föder till Kanalen och Atlantiska $astt?et.

Berg. Engelska öarne äro till större delen slättland, isynnerhet
lvib östra kusken, som endast har några låga krithällar, men i loesira
och norbligare belarne finnas större bergstrakter. Eornwall- (Kor-
nouaal) Bergen börja wio Cap Lands-End och Cap Lizard och sträcka
sig i flera grenar genom landet; de äro isynnerhet rika pä Stemt, Kop*
par och lern. Wales- (Ouäls) Bergen äro de högsta t egentliga
England; Ghewiotshill (Zfd)eWiottb]itt) utgör gränsen emellan Eng-
land och ©fottianb. — Skottland, isynnerhet nordliga belen (Höglan-
bet), är mera bergigt och Grampian- (Grämpiänn) Bergen skilja
Höglänberne srån Låglandet; Bett Newis (Njuus) är bland besfa
bet högsta i hela Vritannien. Irlanb är wäl backigt, men har inga
betybliga bergsträckningar.

Watt ett. I Sngfanb finnas inga betydliga insjöar, men i
Skottland» finnas mellan fjallarne nägra utmärkte genom deras bjup
(Loch Lomonb och Loch-Nesi). Irlanb är mera uppfylbt af sjöar och
trast; westkusten är isynnerhet inskuren af länga hafswikar. — Ström-
marne äro icke genom sin längd eller wattenrikhet betybltge, men best
mer genom be mänga och wigriga kanaler, hwarmeb be fammanbinbas,
hwarigenom kommunikationen emellan ortertie inom landet i hög grad
underlättas. De betydligare äro S^emfett (Tames), fom flyter ge-
nom England och utfaller i Nordsjön; Severit , fom börjar i Norb-
wales och utfaller i Bristolwiken; Humber, (£>ömmber) eder be för*
enabe strömmarnes Trent och £)ufe'é utlopp i Norbsjön, hwilka upp-
taga be siesta strömmar från bet inre lanbet. ©fottsta floderna äro
mindre betydlige; af Irlands stöder äe den i Atlantiska hafwet utfal-
lande Sljattttott (Schän'n) märkwärdigast och genom Kings-Kanal
förenab meb Irländska sjön.

Klimat och Probukter. Englands klimat är likt alla
Kustlänbers, fuktigt med» linbrig winterkölb och fwala fomrar, bergs*
trakterne likwäl unbantagne. Probnkterne af ©tenrifet hafwa wi titt
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en bel redan anfört, utombest sinnes rikt förräb af stenkol; stogarne
äro obetyblige, men lanbet för öfrigt börbigt och kusterna sistrike. San*
bete wilda bjur äro få.

3ttbttgö«rc, Näringar och fyanbel. Den Engelska
Nationen är werksam och flitig. — £>en stöter wäl åkerbruket, har be
största Fabriks-inrättningar, ben mest wtbsträckta hanbel och sjöfart, och
genont b.'ssa mebel be största rikdomar. (Sngelémännerne göra mera
affeenbe på bet waraktiga, snygga och nyttiga, än på ett onöbigt pxål
och bländande pragt. Detta märker man på deras arbeten, deras kläd-
sel, beras boningsrum och deras hela iefnabéfätt. Frihetskänslan, hwil-
fen här mera än på något annat ställe närmar de särskilda folkklasser-
ne till htuaranbra, urartar hos bet sämre folket titt ett rått och tröt*
sigt sätt att uppföra sig, men werkar beremot i be odlade stånden en
ädel wärbighet och otwungen frimodighet. De äro -ej förekommande,
men be befwara förtrolighet meb förtrolighet; be forbra ben och föfa
att förtjena ben. Om be se någon i nöb och fara, betänka be sig in-
tet ögonblick att hjelpa. De förtära gerna stark föba, och äta och dric-
ka mera och bättre än någon annan nation i Europa; men betta lef-
nabéfätt werkar, jemte lanbets tjocka luft, spleen eller grubbel och
melankoli. Skottarne skola wara mtttbre iboge, men hösttgare och be-
hagligare än Englänbarne. Höglänbarne eller Bergstottarne skilja sig
litwäl ganska mycket från be andre. De äro ett fattigt, trögt, gob-
sinnadt, men också ganska okunnigt och widstepligt folk. Irländarne
hafwa mycken likhet med bergstottarne. Man räknar inbyggarnes an-
tal till 27 millioner, hwaraf i England 16 millioner, i Skottland»
omkring 2 4 millioner, och i Irlanb 8^- millioner. — Engelska åker-
bruket och Boskapsskötseln äro blanb lanbeté wigtigaste näringar. Berg-
roerfen, isynnerhet ©tenkolsgrufworne, gtftoa ben rikaste afkastning.
Fabrikerne hafwa blifwit bragte till ben högsta grab af fullkomlighet.
Linne-, ylle-, bomulls- famt läber- och sidenfabriker äro be talrikaste;
alla forter metalt-arbeten tillwerkas äftoen titt utmärkt godhet. Man
räknar Fabrikernas årliga tillwerkning till öfwer 300 millioner Riks-
baler. Engelsmännerne äro ben första hanblande nation i werlden;
beraö hanbel sträcker sig öfwer hela jorben. Deras Ostinbiska Kont*
pagni är bet rikaste Handelssällskap och beras Bank ben berömbaste t
toerlben. Den brittista handeln sysselsätter 28,000 Handelsskepp.

'Religion, Statsförfattning, krigsmakt. £>en
i Englanb herrstande Religionen är ben Reformerta Episeopalkyrkan , i
sina hufioitbfatfer lik ben Lutherska; men fom till sin fornt bibehållit
mycket af den Katolska Hierarkien. Till ben måste alfa, fom beltaga i
Statens Styrelse, bekänna sig. -Det oaktabt råder ben mest oinskränkta
tolerans , och man känner intet flagé famwetétwång. ©tora Britan-
nien och Irlanb är ett Konungarike, hwars Regent är inskränkt af ett
så tattatt parlament, sammansatt af folkets Fullmägtige. Den Kung-
liga makten är ärftlig för båda könen. parlamentet delar mebKonun-
gen ben högsta eller lagstiftande makten. Konungen enfam utöfwar beit
wextfiättante. Befälet öftoer krigsmakten, rättigheten att förklara krig,
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stuta fred, traktater och förbund, att bortgifwa bäbe werlbstiga och
anbliga embeten, att upphöja till adlig wärbighet, att sammankalla
och åtskilja Parlamentet, tillhör Konungen, som aldrig kan ställas till
anfioar, men hwilket.deremot drabbar Ministrarne. Parlamentet består
af twenne kamrar: Ofwerhnset och Underhuset. Hwarbera huset äf-wensom Konungen har en röst , och wib nya.lagars sttftning fordras
åtta tre rösternas öfwerenSflämntelfe. Sill éfwerhufet räknas Rikets
såtallabe Pärer, ben högre Abeln och Bistoparne; till Underhuset Bor-
gerffapet och ben lägre Adelns Fullmäktige, hwilka sistnämnde utwäljas
af Sanbtgoböägare. Desse fullmäktige äro ej bunbne af någon instruk-
tion; åtta bewillningar bestämmas af Underhuset. Hwax och en Par*
lamenté-tebamot kan sörestå nya lagar. En ©ill, eller ett skriftligt
författadt sörstag till ny lag, måste twå gånger, på twå särskilda da-
gar, uppläsas, unberföiieé feban utaf en Komitte af Parlamentet, upp*
läses derpå för tredje gången och när den så genomgått bägge husen,
och der blifioit af be flesta rösterne antagen, erhåller ben Konungens
stabfästelse, hwarefter ben äger kraft af lag. — Den så berömda Bri-
tifta friheten grunbar sig huftvubfalligen : 1) på ben så tattate Mag-
na Gharta, hwilken bestämmer alla Engelska MebborgareS frihet titt
person och egenbom; 2) på Habeas Gorpus Sikten, hwarigenom
isynnerhet ben personliga säkerheten är förwarab, och 3) på Jury ,

eller inrättningen af Ebstourne af ben anklagades eget stånd, hwilka un-
dersöka åtta brottmål. — Britiska diitett Lanbtmakt får icke öfmerjliga
90,000 man, men unber krigstib kan den ökas titt 300,000; Sjömak-
ten består af omkring 600 större och mindre krigsstepp , hwariblanb
öfwer 250 Liniestepp och Fregatter.

Landets Indelning. Landet består af trenne hufwubbelar,
England, Skottlanb och Irland.

G n glan d
som utgöres af bet egentliga Gnglattb och Fitrffenbömet Wales.

A) Det egentliga Engtanb war t Anglosachsernes tid tnbeiabt itti
7 Konungariken, nemligen: Gssex, Kent, Sussex, Westsex, Mer-
cia, Qstangeln och Northumberland; nu är landet fördelad! i4O
Landstaper eller ©refstaper, ©hireö (©chtrö3 *). Wi upptaga harbåde nya och gamla indelningen:

1) Gssex, i södra delen af England, wid Nordsjön, består afLandskapen Gssex och Middlesex. Här märkes RtTeté Hufwudstad:
London, ttnb Themfett, i Mibblefer, Konungens residens och den störstahandels- och fabriksstad i werlden; den utgör 10 Engelsta mil i längd
och 7 Engelsta mil i bredd, och intager en yta af 20 Engelsta qwa-
dratmil. Tian räknar derftäoes 10,000 gator, gränder och allmänna platser

*) Uti hwarje Shire år tillsatt en Lord«Löjt»<,»t, en «fwer«Domare och en
High-Theris.
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samt 200,000 hus*) och nära 2 millioner inwänare. Staben sr indelad i
tre hufwuddelar, det egentliga London, City, (Stttt), Westminster
(Ouästminster) , den wackraste delen af staden, och Southwark. Bland
Lonboné märkwärbigheter bör thågfommaé : ©:t Paulskyrkan, ben
största och skönaste blanb alla protestanttsta kyrkor; Tower (Ta'ur) en
uråtbrtg fästning och nu statéfängetfe ; Börsen; Loybs Kaffehus,
ett samlingsställe för köpmän; blanb platserne: stöttet ©:t James
(©järns) meb James Park (Djäms Park) hwilkeu står t för-
bindelse medHyde Park (Heid-Park) ;Earltonhoufe (KaWtchaus)
och Whitehall (Ouäithaal). I Westminsterhall (Ouästmin-
sterhaal) församlas Parlamentet; uti Westminsterabb en af
de äldsta fyrfor i kristenheten, krönas Konungarne och begrafwas Eng-
lands förtjente män. London äger ett för få år fedan inrättadt Uni-
oerfttet; SÖrtttffa Museum, meo en dyrbar samling af natutalter,
anttfer, böcker och hant>strtfter många sällskap och inrättningar ttff
wälgöranbe änbamål; fabriker af alla slag; Lonbon är Europas folkrikaste
stab, ben wigtigaste handelsstaben i toerloen meb en hamn, på begge
sibor bebyggd» meb packhus, ber årltgejt 13 till 14,000 fartyg inlöpa. —

Brebwib Lonbon ligger köpingen (S^ctfca (tfchäisi), meb 32,500 in-
wånare, stor botanist trägårb, betyblig uppfostringsanstalt för b^arn af
militärer, famt ett stort Invalibhospital; Kcnftngton och Kampton-
conrt (Hämtenkort) Kongl. Lustslott; Golchester (Äoltscheffr) iEsser,
meb 16,000 inw., och wigtiga fabriker; Harwich (Härritfch), 18,000
inw., förträfflig hamn, fiskerier och betyblig handel, hwarifrån post-
farten går till och ifrån 9?eberlänberne och Hamburg. '

2) Kent, utgöres blott utaf Grefstapet af famma itanitt, som
är rikt på fpanmål och har betydliga skogar. Midt igenom lanbet fly*
ter den segelbara Medway-stoden. Wid östra kusten ligga 2)iinerne,
farliga sandbankar för fjöfaranbe. Här äro Städerne : Rochester (Natt-
fchäster), wid Medway (Medweh), fom ända. hit kan befeglas af de
största krigsskepp; Ghatatn (gfchättem), med 17,000 inwänare, stark
fästning, station för en del af örlogsftottan, hwarest de förnämsta tyg*
och förråbéhufen för Britista ©jöstaten äro anlagda; Woolwich
(Wullitsch) meb 18,000 inw., steppswarf, arfenal, militärakademt för
kadetter, famt ett stort kanongjuteri; Deptford, wid Themsen, meb
ypperliga steppswarf och 23,000 inw. Sheernest (Schirnist) wib
Mebwayé utlopp, meb en stor och förträfflig steppsbocka; Canterbury
(Känterbori) , meb Universitet, en herrlig Domkyrka, fäte för diitett
förste Erke-Bistop, och 15,000 inw.; Matdstone, wid Medway, meb
14,000 uttt>.; Greenwich (Grihnitsch), meb ett präktigt Hospital för
Sjöfolk, ett berömbt Dbferoatortum, famt 25,000 inw.; Dover, bt*
kant fåfom öftoerfartöorten till och ifrån Calais, mellan Frankrike och
England, meb 12,000 inw.; Gravesanb (Gräwfänd), meb förträfflig

*) oiågon bestämd omkrets för Staden London kan icke uppgtfwas; flera byar
äro redan förenade med Staden. Stora sträckor af kringliggande fält be-
byggas i hast och förwcmdlas till gator och torg.
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hamn wid Themsen; Sltargate (Mergeth) , med 8000 inw. och
fÄamögatc (Namsgät) bekanta fjöbab, hwilka årligen besökas af
30 till 40,000 personer. Deal (Dihl), med 7500 inw. och en säker
redd, der ofta öfwer 100 siepp ligga församlade.

3) SttSfeg, inbegriper landskapen Sttrretj (Sårrth), och Sus-
seg (Sässex), Hit hör. Southwark, eller sobra delen af London,
och Kongl. Lustslottet Kew (Kjuh), med en bekant botanist trägårb;
Chichester (Tfchitschester), meb god hamn och 8000 inw.; Vrighton
(Breitn) eller Brighthelmstone, en af be wackraste städer i England,
meb 41,000 inw. och mycket besökt sjöbab.

-4) West sex, består af Grefstapen Berkshire, Hampshire
(Hämpschir) eller Southampton (Såthämpfn) Wiltshire (Duittt*
schiir), Dorsetshire, (Sontmersetshtre, Devonshire (Dewenschiir)
och Cornwall (Komnouaal). Här märkes: Winbsor (Winsr),
Kongl. Lustslott meb Park. Städerne: Portsmottth (Pårtömudi)),
belägen på halfön Portsea, förträfflig Fästning och £>amn, hufwud-
station för 23rtttsta stöttan, med stora förråbéhué, sieppswarf, sjö-
alabemi, hospital för sjöfolk och 64,000 inw.; gent öfwer, på en an-
nan halfö, ligger Gosport meb 16,000 inw. och gob hamn; nära
härwib ligger ben wackra ön Wight (Weit) , på alla sidor förftoarab
af klippor och kasteller, samt köpingen Spithead (Spitid), som har en
utmärkt god redd, samt 10,000 inw.; Winchester (Httuntscheffr), for-
dom residens för de Westsachsiste Konungarne; Southampton med
14,000 inw., god hamn, sjöbab och en militärskola; Salisbury
(Sälöborih), meb 10,000 inw., en märkwärbig Domkyrka i göthist
stil famt kläbes- och stålfabriker; Vrabford (Bräbdforb), meb 68,000
tnw. och berömde klädesfabriker; Dorchester (Dor.tschesfr) i Dorset-
shire, der äfwen halfön Portlanb (Portland) är belägen, bekant för
sin ypperliga sandsten, hwaraf stera de betydligaste byggnader i London
äro uppförde: Bristol (Brtst'o, näst London och Liverpool den för-
nämsta och rikaste handelsstaden i England, med god hamn, ansenliga
fabriker och 116,000 inw., belägen nära Bristol-kanalen; Bath
(Ba'dh) meb berömba warma bad och yllemanufakturer, samt 50,000
tnw.; Gxeter (Ert'r) med 30,000 inw. och wigtiga fabriker; Ply-
mottth (Plimnbb) meb 80,000 inw., en befäst och förträfflig hamn,
ansenlig handel, stora Warf, Dockor och Magaziner för Flottan,
hwaraf en del är här förlagd. — ©ortttoall, fom utgör sybwestligaste
übben af Englanb är mycket rik på tenn och koppar. Här finnes Sta-
ben Falmouth (Fälmudb), meb 11,000 inw., ypperlig hamn, betyb-
liga Fisterier, station för Paketbåtarne titt ©panten, Portugal, NorraAmerika och SBeftinbien. Wester om kusten ligga (Sorltttgentc eller
Scilly-öarne, 140 till antalet, hwaraf blott 6 äro bebodda.

5) Mercia-, den medlersta och största provinsen i Englanb, in-
nefattar 19 Grefstap, hwaraf be i historien mest bekante äro SButftttg*
ham (Bockinghämm), Northampton (Narrbhämpfn) fietcefter
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(Lisst'r), Rutland (Mttländ) och Nottingham"). — Här äro föl-
jande städer att märka: Glocester (Otosfr), wid ©eoern, med präk-
tig Domkyrka, nålfabriker och 12,000 inw.; Gheltenham (Tschel-
ten\im) med 23,500 inw. och berömda bad; Clifton, med 12,000 inm.
och betydliga fabriker; Oxford, med» 21,000 inw. samt det mest be*
römda Universitet och Bibliothek i diitet ; Buckingham (Bocking'ämm)
och Aylesbury (Ehlsbri) med betydliga spetsfabriker; Hcrtf (§e'r=
foorb) meb unberwténiugéanpalfför blifwanbe embetémän i Ostinbien;
Worcester (Ouorst'r) wtb ©ewern, meb 18,000 inw. och be bästa
Porceöänéfabrtker i England; Dudley (Döbli), meb 23,500 inw.,
jernbnck och glasbruk; Kidderminster, med 21,000 inw. och betyd-
liga fabriker; Birmingham, (Börming'amm), ' den betydligaste %a*
briksstaden för metallers bearbetande pä hela jorden, med 239,000 in*
månare ; Ctoventrt), med 30,000 inw., af hwilka största beieu syssel-
sätta sig med tillwerkning af ur och band; Northatnpton (Narrb-
hämpt'n), meb 11,000 inm., ber stora hästmarknaber hållas <fältst. 1460)
Jpttntingbon (Höntingbn), SromweUé föbelsestab; Shrewsbury
(Schriusburih) wib ©evern, neberlagéplats för ortens ylletyger, meb
22,000 inmånare; Wolverhampton (Ouolwerhämt'n), wigtig fabriks-
stad wid Bristol-kanalen med 25,000 inw.; fieiecster (Liéffr) med
goda strumpfabriker och 40,000 inm. ; Chester (Tscheffr) med 22,000
inw. och betydlig handel med tinmäfnab, wanliga öfwerfartsstället till
Irland; Maclesfield med 23,500 inw, hufwudorten för sidenwäf-
nad; Stockport, med 68,000 inw, bomulls-, siden- och hattfabriker,
man räknar här öfwer 5000 wcifstolar för bomullstyger; Derby, med
24,000 inm. och anfenliga siden-fabriker; 97ottittgham, med betydli-
ga strumpfabriker och bryggerier famt 51,000 inw.; Sittfoltt (Linkån)
med 10,000 inw,, fom brtfma betydlig handel med fpanmål, ull och
kreatur; Boston (Bostn) med 10,000 inm., god hamn, stark fpan-
måiéhanbet.

6) Ost angeln, innehåller Landskapen Suffolt (Snffåck), Nor-
folk (Norrfåck), och Cambridge (tämbribfch). Hit höra ©täberne:
Norwich (Norritfch), meb 62,000 inw. och wigtiga yllefabriker;
Yarmouth (larmauth), meb fästning, gob hamn, sillfiske, och 21,000
inw.; Cambridge, meb berömbt Universitet och 21,000 inw.; Ips-
wich (Ipsitsch) meb 21,000 inw. som ibka spaumålé* och kreaturs-
hanbel, samt Rewmarket (Njuuma'rket) en by, ber kappribningar an-
ställas.

7) Northumberlanb, utgöres af 6 Grefstap: Yorkshire
(Iork), Durhatnshire (£>orr'ämfchiir) Northumberlanbshire (Narrb-
hommerlännb), fiattcashirc (Zäntfdjix), Westmoreland (Ouestmår-

) De öfrige äro: Monmoutshire (Sftommub), Herefordshire (Herrifoord),
Glocesterfhire (Gloffrshire) Oxsordshire, Hertford (He'rfoord), Woree-
ftev (Oltorst'r), Warwick (Ouahwick), Bedford, Huntmgbott, <Zl)top
(Schrspp), Wtafford (Stäffoord), Ghester (Tschestr) Derby och Lincoln-
shire (Stnkon).
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länd), Cumberland (Kommerländ). Här är följande Stader: Aork,
en af Englands äldsta staber, fäte för SRitett andre Erke-Bistop, har
en Por och präktig göthist Domkyrka, och 26,000 inw. ; Hull (Holt),
egentligen Hinstou upon $>ttll, med 23,000 inw., steppswarf, ka-
nongjuterier, betydlig hwalsistfangst och wibsträckt hanbel; Leeds (Liids),
med 130,000 inm. och wigttga yllemanufakturer, der den största mark-
nad på klädes- och andra mäfnader, i hela England, hålles; Halifax
(Hälltfär) och Huddersfield (Höbbersfild), fom hafwa betydliga ylle*
manufakturer och 110,000 inw.; Bradforb, med 30,000 inm. och
betydliga jerumanufaltnrer; Sheffield (Schiffiib) med de största Fa-
briker för lern- och ©talarbeten, fantt 82,000 inm.; Durham
(2)orr'äm), med 10,000 inw.; Sunderland (Sonderländ) , meb
40,000 inw. och wigtig stenkolshandel; Shtelbé, med 17,000 inwå-
nare och god hamn; New-Castle (Njukästel) en af Englands wtgtt-
gaste sjöstäder, med ©tenfolégrufmor, glas- och stälfabriker samt 50,000
inm.; Berwick (Berrick), den nordligaste stad t England, med 14,000
tnm, anfenliga strumpfabriker samt larftste; Manchester (9J?äntj*cheft'r),
med 238,000 inm., famt widtbekanta och wigtiga fabriker för alla
stags wäfnader, medelpunkten för handeln meb bomullsmaror; Liver-
pool (Sioerpuhl), ben andre handelsstaden t Englanb, som ensamt inne-
hafwer en fjerdedel af hela Britista handeln, hwilken drifwes på alla
ioerlbébelarne med omkring 1000 stepp, har stora bryggerier och to-
bafémanufafturer, äfwensom fabriker för alla stags mäfnader, famt
218,000 inw.; Oldham, med 68,000 inw., rika stenkolsgrufwor, ylle-
och bomullsfabriker; «preston, med 40,000 inw.; Blackbttrne (Vlack-
börn) med 60,000 inm. och stora bomullsfabriker; Lancaster (Län-
käffr) med 11,000 inw. och betydlig handel; SBolton, med 64,000
tnm.; Slöhtött, meb 33,000 inw.; Rochdale (Råtschdel) med 59,000
inw., och Wigatt, med 21,000 inw., wigtiga fabriksstäder för till-
werkning af bomullstyger; Kendal, med 10,000 inw., anfenliga ylle-
manufakturer, kattuns- och strumpfabriker, garfmerier och färgerier;
Carlisle (Karleil) med 20,000 inmånare och wigtiga bomulls-manu-
fakturer; Whitehaven (Oueithäven), med betybliga ©tenfoiégrufmor,
salt- och vitriol-tillwerkningar samt 22,000 inwånare.

L) Furstendömet Wales (Ouäls) inbelaö i Norra och ©öbra
Wales, samt består af 12 ©refstaper *>. Landet är wilbare och ber-
gigare än bet öfrtga Englanb. Inbyggarne härstamma från be gamle
Kymrerne. De märkmärbigaste Städerne äro: Pembroke, meb be-
tyblig hanbel och ben förträffliga hamnen Mtlforb, fom kan inrymma
1000 stepp; Swansea, (Swänsi) med 10,000 inm., Stenkolsgruf-
wor, fabriker för jern och koppar, förnämsta hanbelsstaben t Wales.

*) Grefsiapeme äro: Pembroke, Gaermartheu (Kärmardheu), Glamorgan
(Glämmargäim), Nrecknock, Kardigan (Kardtgmu,), OTatnof (Räddnerr),
äßontgomcrt), Mcrionetl, (Mertottedd), Denbigh, Flints Gacrnaruon (Ääl-
Ultrvon), och Auglcsea (Slugeljt).
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Ön Anglesea (Ängelsi) utgör ett eget Grefstap och har betydliga
Koppargrufwor; berimbcr hörer ön Man, uti Irlänbsta sjön, meb
42,000 inbyggare, hwilka härstamma från be gamle 23ritannierne.

Skottland
belas t politistt affeenbe t 33 Shtres *) eller ©resstap, men wanli-
gen i Södra, Meblersta och Norra ©fotllanb.

1) Södra Skottland. Här märkes ©täderne: Edin-
burgh (Ebinburro) mib Hafswiken Forth, Skottlands Hufitmbftab, med
bet gamla ©kottsta Konungapalatset Holyroob-House (Holirobd-Haus),
ett berömdt Universitet, 180,000 inwänare. 60 kyrkor och kapeller, 2
theatrar, fabriker af mänga stag samt mibsträckt hanbel; Leith (Liibh)
meb 27,000 inw., hamn och neberlagéplaté för Ebinburgh; Glasgow
(föläégo), mib Clybesioben, wigtigaste manufaktur-staben i Skottlanb,
meb 203,000 inm, Universitetet, en mängb fabriker och betyblig han-
bel; S:t Anbrews (Änbruhs), ©kottlanbs gamla Hufwubstab, meb
Universitet; Dumfries, meb 10,000 inw. och betyblig hanbel; Dum»
fermlitte (tein), meb 15,000 inm. och mänga linnefabriker; samt i
trakten beromkring stenfolögrusmor och betybliga kalkbrott; Paisley
(^»äijélä) meb en mängb fabriker och '60,000 inw., Greenock (Grii-
nock), wib Slybefjärben, meb 30,000 inm., betyblig sjöhanbel och en
af be bäfta hamnar i Englanb; Stirling (märfmärbigt fältstag 1298);
ftalfitf, meb 13,000 inw. och mycket besökte freaturémarfnaber. Wib
jernbruket (kärron (Karr'n) gjutes årligen 5000 kanoner; Clyde
(Kleit») är ock ett stort jernbruf.

2) Medler sta Skottland, hwarest märkes ©täderne:
«£erth (Perdh) meb migtiga läber-manufakturer r pch betyblig hanbel
samt 20,000 inmånare; New-Aberdeen (Njuu Äbberbiin), med Uni-
versitet, fabriker, handel och 50,000 tnw. ; Dttndee (Dönndi), med
46,000 inwänare, wigtiga linnefabriker och handel. $tt höra en bel.
af Hebribista £>arne, hwilka äro omkring 300 till antalet, bergiga

*) Dessa Shires äro: 1) Edinburgh (Ebinborro) eller Midlothian (Snibbs
loöbhien); 2) Linlithgow (Sinltbhgoo) eller Westlothian; 3) Haddington
(Häbbington) eller Ostlothian,; 4) Merse eller Verwiek (Berr'tck); 5)
Vtoxbourgh (Näcksbörr) eller Tewiotdale (Tewiotbel); 6) Telkirk; 7) Pec-
blcs (^ttfcelö) eller Tweddale (Suibbehl); 8) Dumfries (Dsmmfris); 9)
ÄirFubbtigf)* (Kirkubbncht) eller Oft-WaNotoat) (Gälloweh); 10) Wigtowu
(Ouigtami) eller West-GaNoway; 11) Ayr (Ähr); 12) Sonare (Lännerk)
eller Elydesdale (Äletb'ot>efyf) ; 13) Stenfrew (Stenufriit) 14) Stirling;
15) Glakmannan (Kläkmämim); 16) Mise (Feiff); 1?) Kinrost: 18) Diiiti*
barton (Dämmbärfn); 19) Bute (Sjuut); 20) Argnle (Slrgéil); 21)
Perth (Perrbh); 22) Nngus (Ängosi) eller Sprfar; 23) Mearns (Merns)
eller Kinkardind (Kinkaärbinn); 24) Aberdeen (Äbberbtm) 25) Banff
(Väns); 26) Glgin eller Murran (Morra); 27) Vtairn (9lärn)j 28)
Invernetz; 29) Gromarty (Crumarti); 30) 3lo»; 31) Sntherland (Su-
bherlcinnb); 32) Gaithnetz (Ääbhucf); 33) Orkney (Orknt) och Shettland
(©chettlånb).
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och ofruktbara, hwaraf 200 äro bebodda, med 70,000 inbyggare, mest
katholiker.

3) Norra Skottland, den bergigaste och ofruktbaraste be*
len af lanbet. Bergstottarne, som bebo benna bel af lanbet och He*
bribista öarne, äro affomttngar af be gamle Kalebonier, hafwa egna
seber och tala Erista språket. Här märkes Staben Ittvernest, som
har 15,000 inm., gob hamn, fabriker och betydlig handel. Qit höra en
bel af öarne Hebriderne, fom i en lång sträcka omgifma mestra kusten
till ett antal af öfwer 300, af hwilka blott 40 äro bebodde; Orkney-
bartte eller ©rfrtdtfka £>arne, 67 titt antalet, af hwilka titwäl en-
bast 29 äro bebodde af 30,000 inbyggare; Shetlänbsta öarne, till
antalet 86, hwaraf 46 äro bebobbe, med en folkmängd af 30,000.

Irland
indelas i 4 provinser, hmilka äter fördelas t 33 Countys (Kaunttpö)
eller Grefstap *). ©törsta delen af inbyggarne äro Katholiker, som
lefma i förtryck och fattigbom; inom en befolkning af 8^- millioner,
finnas icke minbre än 2,300,000 tiggare.

1) Leinster, eller östligaste belen af ön. Här märkes ©tä-
derne: Dublin (Doblin) Irlands Hufioubstab, näst Lonbon ben stör-
sta stab i Konungariket, viee Konungens resibenö meb 300,000 tnm.,
Universitet, flera fällstap för wettensiap och konst, Vank, 5 skeppsdockor,
gob hamn, betydliga ylle-, linne-, och sibenfabrifer, mebelpunften för
hela Irlänbsta hanbeln; Wexford med 12,000 tnm., hamn, och han-
del med victualiewaror; Kilkenny, med 29,000 inm., rika stenkols-
grufmor famt goda fabriker; Garlow med 10,000 inm., betydlig han*
del meb kreatur och smör; Drogheba (Droghedä) med 21,000 inm.,
och listig hanbel.

2) Ulster, eller den nordligaste delen af Irland, hwarest mär-
kes ©täderne: Belfast med 54,000 inm., goda manufakturer och »vid-
sträckt handel; Londonderry med 12,000 inm., betydligt sillfiske och
stark handel; 9Zett>ry O^jurt), med 10,000 inm. och god hamn, hwar-
ifran årligen smör för 300,000 Pund Sterling utskeppas.

3) ©onnattght, (Konnaath), westliga delen af ön, der den
förnämsta Staden är Galway (Gäloueh) med 33,500 tnm., god han-
del och wigtiga fabriker, isynnerhet för tillwerkning af linwäfnader;

') Grefsiaperne äro: Dublin (Döbblin); Wicklow (Ouikloo); Wexford
(Ouecksfoorb); Kilkenny (Ätlfenitt); Garlow (Karloog); Kildare (Ättbeet);
Queens (ÄUttttö); Kings; Gast-Meath (list-Mttbh); IVeft-Meath (Ouest-
MiiVH); Longfoord; Soutt) (Latlbh); Gåvan (Äått>N)'n); Monaghan
(Monnag'än); airmagt» (Arma); Downs (Dauns); Antrim (Äntrimm);
Londonderry (Lonb'nberri); Donegal (Doongähl); Tyrone (Ttroon); ler-
managh (Feermana); Leitrim (Lithrim); Sligo (<£leigo); Mayo(Mäjo);
Noscommon (Roscomm'n); Galway (Gäloueh); asatctforb (Ouaaterfoorb);
Vore; Kerry (Stitti); fiinutitf (Limmerik); <3lare (Kleer); Tipperary
(Xtpp'mt:t).
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Stfgo, med 130,000 tnw., hamn, handel med spanmål och linwäfna-
der, saltsjuderier och jerngjuteri.

4) Mottnster, eller Irlands sydligaste bet, med ©täderne:
Waterford (Ouaaterfoord) ,

en af de förnämsta handelsstäder i Irland,
med 59,000 inw.; (Stontnet, med 16,000 inw, yllefabriker samt be*
tydlig spanmålshandet; <£or¥, en af de största staber t Riket, ben an-
dra Staden på Irland, med 120,000 inw., fabriker och betydande
handel; Strnerif med 85,000 tnwånare och förträffliga skeppsdockor;
Kinsale (Kinsähl) ypperlig hamn.

Storbritannien äger destutom här t Europa: öarne Jersey
(Dschersi), Guernsey (lärnft), Sark och Alderny (Aälderni) wid
Fransta kusten, hwilkas inbyggare, omkring 60,000, tala Franska språ-
ket, men bekänna sig til Engelska kyrkan, och hafma atttit wifat myc-
ken tillgifmenhet för Engelska Regeringen. Fästningen Gibraltar, mid
Gibraltars sund, ön öelgotanb i Nordsjön, öarne Malta, Gozzo
och (domino i SDfebethafwet tilhöra äfwen Storbritannien. lonifka
öarne stå under Engelskt beskydd.

Storbritanniens besittningar i de andra Werldsbelarne aro: 1) I
Asien: Ostindista Kompagnteté dermarande »vidsträckta besittningar, och
ön Ceylon. 2) I Afrika: ©enegambien, ön Butam, åtskilliga plat-
sar på Guld- och ©taffufien, ön ©:t Helena, Cap-landet, ön Isle de
France, Mahe eller ©echefleé-öarne och Amiranterne. — 3) I Nor-
ra Amerika: Länderne mib Hubsonsbay, Labrabor och Nya Wallis,
ön Nemsounblanb, halfön Nya Skottland med ön Cap 33reton, Nya
Braunschmeig, en del af Canada, Nya Albion samt flera andra af
Westindiste öarne: Jamaica, Barbados, ©:t Trinidad, Grenada, ©:t
Bincent, jDomtntca, 2tnttgua, ©:t Lucie, Tabago, några af lungfru-
öarne, Vahama eller Lukayista och Bermudas-öarne. 4) I Södra
Amerika: Kotonierne 2)emerary, Essequebo och Berbice i Guiana.
—5) I tyolnnefim; östra kusten af Nya Holland samt alla der af
Engelsmännen först upptäckta öar. — Utgörande dessa Storbritanniens
besittningar tillsamman emellan 80 och 90,000 geogr. qmadratmil, med
130 millioner inbyggare.

Fijventa Nederlandeene eller Holland.
Gränsor och Storlek. Nederländerne, som erhållit detta

namn af; landets låga belägenhet, gränsa i norr och mester till Nord-
sjön, t söder titt Belgien och i öster till Tyskland, (600 qmadratmil).

Berg och N5 ätten. Berg finnas alldeles icke i detta tåg*
ländta slättland, som på många ställen genom höga och kostsamma mal*
lar måste skyddas för hafwets öftoerftoämntngar. På kusterne finnas
stora sandbankar eller så fatlabe £>iiner. Sanbet ar berföre ganska mat*
turikt. Det genomstäreé icke blott af många stober och hafsmikar; utan
inbyggarne hafma dessutom gräfmit en mängd kanaler, dels för wighe-
ten till warors transporterande, dels titt watteut afletaute. Intet tanb
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har derföre ett sä lätt kommunikation till stöé, och de siesta resor göras
på ett slags båtar (Sretfsdhuttett), som dragas på stranden af hä-
står. Landet omfattar Znyderzee (Söider), hwilken genom hafswiken
A (Ei) är förenad med Haarlemersjön, som egentligen är en i.nsjö.
De tre hufwubstoberne Rljen, Maas och Schelde utfalla här i Haf-
»et, febau be östa delat sig i flera armar, äter förenat sig, och sedan
utgrenat sig ånyo; be förnämste af beéfa utgreningar äro SEÖactl,
Merwe, Ossel (Eissel), £etf>, Vechte. Sistnämnde gren som är
den egentliga Rhen, förtorar sig i sanden, men man har stasfat den ut-
lopp genom en kanal. Maas upptager mid Roermonde Roer (Ruhr)
stöden.

Ältmat och Produkter. Klimatet är som wantigen på kust-
länder, tempererad! med fuktig luft; regn och tjock dimma utträffar
östa. I södra trakterne af Gelbern är bock lusten renare. Jordmå-
nen är ömsom sumpig, ömsom sanbig och ofruktbar; landet har således
brist på inländska probukter, till och med på stog.

inbyggare, Näringar och Randel. Landets inbyg*
gare, närmast bestägtabe meb Tystarne, tallar man Hotfänbare, likasom
man fallat hela lanbet £>oHanb, ester ben migtigaste. provinsen beraf.
De äro en Hgnblanbe Nation; arbetsamhet och sparsamhet hafma gjort
dem rika. Ofmer allt t heta landet fer man matstånd, ingenstädes
prakt, men också icke heller brist och armob. HoUänbarne äro minnings-
lystna och giriga af mana, till den högsta noggranhet ordentliga af ös-
wertygetse, måttliga och sparsamma af böjelse, och någon gång slösak-
tiga af fåfänga. Deras allwarliga och kalla betänksamhet gör dem
stickliga till alla göromål, som fordra en långmarig forskning, och in*
gen ting kan rubba deras lugn. Renlighet är deras förnämsta natio-
naldpgd, och de drifwa den til högsta ytterlighet, hwilket ftimatet också
gör ounbwikligt till hälsans bibehållande. Blomsterplantering är ett
nattonatnöie. lubyggarnes antal räknas titt 2,800,000. — Landets
rtfebom består ej i best egna produkter, undantagande afkastningen af en
ganska fördelaktig Bostapsstötset. Boskapen är här af mycket större och
bättre slag än t be flesta anbra Europeiska länber. Lanbet utskeppar
ganska mycket oft och fmör; får-afweln är betyblig; sillfisket wib (£ng=
lanb är ganska wigtigt. Bristen på tnlänbsta probukter har förmått
lanbets iboga inbyggare, att meb största nit brifwa och fullkomna mång-
falbiga slags manufakturer. Fabrikerna lemna: kläde, linne, spetsar,
papper, porcetfätt, tobak, m. m. Handeln, ehuru ej så widsträckt som
fordom, är litwäl ännu så betydtig, att Nederländerne, såsom handlande
Stat, kan anses äga andra rummet i Europa.

Religion, Statsförfattning, Krigsmakt. 2)en
rådande Religionen är den reformerta, men alla trosbekännelser tålas.
Statsförfattningen är konstitutionelt monarkist, samt kronan " ärftlig.
Folket representeras af ©tänder, under namn af Generalstaterne, som
bestå af 2 kamrar, hwaraf Ledamöterne t den ena utnämnas af Ko-
»nngen, och i den andra wäljas af Folket. Krigsmakten utgör, Landt-
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warnsmknstapet inberätnadt, 75,000 man; Flottan består af omkring
70 större och mindre krigsskepp.

Landets indelning. Konungariket indelas i 9 provinser:
1) Holland, en af de siblänbaste provinserne, innesluten as Norb-

siön, Zuyberzee och Maas, dessutom genomsturen af talrika kanaler,
samt stybbab genom höga mallar emot öfwerswämningar från hafmet.
Provinsen inbelaS uti Norra och ©öbra HoHanb. — a) Norra
Holland, meb Konungarikets förnämsta stad och egentliga Hufwnd-
stad Slmfterdatn, näst London den förnämsta handelsstaden i Europa,som har öfmer 200,000 tnm., hwartfclanb omkring 20,000 Judar,
byggd på nebfäflbe mastträn i en sumpig trakt på begge sidor af den
lilla stöden Amstel, genomsturen af många kanaler, befäst på landtsidan,
äger en berömd ißanl, många fabriker och »vidsträckt handel, ©täder-
ne: Haarlent med 22,000 tnw., stora linneblekerier, åtskilliga fabri-
ker isynnerhet bekant genom sin handel med blomster; Edam, med
4000 inm., som drifma migtig ofthanbet; Hoorn, med 10,000 tnm.,
god hamn och betydlig handel med wiktualiewaror, hmarifrån matt

erhåller den bästa osten. s&ltmaax, befäst stad, med 9500 inwå-
nare, breda kanaler, nederlagsplats för osthandel; Gnkhuysen (Enk-
heusen) med god hamn och 5400 inw., som drifma betydligt sill*
siste. För öfrigt märkes har: Zaardam, största byn i riket, med
11,000 inm., 700 mäberqttwnar, betydliga steppswarf, der Zaar
Peter den store från Rystland tog underwisning i steppétyggertet;
SSrock, by, mestadels bebodd af rika kapitalister, bekant för sin öfmer*
drifna renlighet, hwars gator äro belagde med glaserad! tegel, på hwil-la intet bostapsdjur får gå. — b) Södra Holland, med Stå*
derne: Haag eller Gravenhaage, belägen t en angenäm trakt nära
hafmet, Konungens residens, med 60,000 inm., många palats och ka-
naler; ®elft, fabriksstad meb 16,000 inw., Hugo Grotii födelseort;
Seydcn, wacker stad med ett berömdt Universitet sstiftadt 1575),
36,000 inm., hufwudorten för Holländska ullhandeln; Gouda, med
14,000 inm., nederlagsplats för osthandel; Schiedam, med 10,000
inm., och fcetybliga @enet)erbrännerier; Rotterdam, näst Amsterbam
den wigtigaste handelsstab i Riket, med 75,000 inm., wigtiga fabriker,
betydliga steppétoarf och så djupa kanaler, att de största stepp kunna gå
midt in i staden; 2>ortrerf)t, äldsta staden i Holland, belägen på en
ö, med 20,000 tnm., slfeppéwarf och mynthus, der Holländska dukaterna
präglas; Helvoetstuys (Helfntstöts), befäst stad på ön Voorne, meb
förträfflig hamn, hmarifrån »oantigen öfwerfarten ster till England.
Nära Haag är byn Ry^mitf (Reiswik) belägen, bekant genom freds-
slutet 1697.

2) Zeeland, som danas af ©chetfcené mynningar och består af
flera större och mindre öar, ibland hwilka den största är Söalchern,
hwars hufwudstad Middelburg har 15,000 tntoånare; ©taben och
fästningen Vliessingen, med 9000 inw., är äfwen här belägen. På
ön Zuid-Veveland märkes befästa ©taben Goes (Guhs); och pä ön
Schouwen, Staden Zieriksee, fom har stort ostronfiste.
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3) tttrecfjt (Eutrecht), hwarest märkes hufwudftaden Utrecht
med 35,000 inw., Universitet, sttftadt 1636, och en gammal göthist
Domkyrka (fredsstut 1713). Staden Amcrsfort, med 12,000 inw.,
har en utmärkt wacker belägenhet.

4) Geldern, med hufwubstaben Nrnhem, wib Rhenströmmen,som har 14,000 inm., en stark fästning; samt ©täberne: Rymmegcn,
meb 14,000 inm., fästning, hamn och hanbet (frebsstut 1678—79);
Zutphen, meb fästningsmerk och 18,000 inm., samt Harderwyk med
5000 inm.

5) Overyssel, med Staden Zwolle, som är befäst och har
13,000 inw., jämt Staden Dewenter (Dehfnter) med 14,000 inwå-
nare.

6) Friesland, med hufwudstaben Leuwarden (Löwarden),
som har 17,000 inwånare. Harlingen, sjö- och handelsstad, med
8000 inwånare.

7) Gröningen, med befästade hufmudstaden Gröningen, som
äger.Unmersitet, stiftadt 1614, och 26,000 inm.; Delfzyl (Delfsiel)
befäst, har en stor och rymlig hamn samt 3000 inmånare.

8) £>rcntye, med hufmudstaden Assen och gränsfästningen
Koeverden (Kuhfrfeen).

9) Norra Brabant, meb» städerne: Herzogenbusch, huf-
wudstaden i provinsen, stark fästning, har åtstillige fabriker och 21,000
tnw.; Tilburg, med 10,000 inm. och wigtiga klädesfabriker; Breda,
fästning, kadettskola, 14,000 inw., (fredst. 1667); Bergen op 3oom,
stark fästning, 8000 tnwånare.

Nederländska Monarkiens tillhörighet är äfwen en del af Limburg-
sta landet, (36 qmadratmil), hmars hufmudstad är Maastricht, mid
Maasstoden, med en gansta stark fästning, 20,000 inwånare, bet nära
staben belägna Peteréberget har märfmärbiga stenbrott, och en oxät*
nelig mängd unberjorbista gångar ; Roermonbe (Ruhrmonde) och Ven-
lo» (Fenloh) städer och fästningar »vid Maas.

Af ©torhertigdömet Luxemburg tillhör Nederländerne östra delen
eller det få kallade Tysta Luxemburg, (46 qmadratmil), hmaremot det
så kallade Wallonista Luxemburg blifwit införlifwadt med Konungariket
Belgien. ©åfom ©torhertigdöme tillhör Luxemburg Tysta förbundet.
Uti detta Hertigböme märkes,: Luxemburg, hnfmubstaben, mob 12,000
tum., en af be starkaste fästningar t Europa; ben är en Tyst förbunbs-
sästning, hmars Kommenbant utnämnes utaf Konungen af Preussen.
Uti Luremfcurgsta tanbet är bet lilla Hertigbömet Botiillon beläget.

Nebertänbernes besittningar äro för öfrigt: i Asien: General-
Guvernementet Batavia på Java meb be siesta Krybböarne, samt nå*
gra bistrikter på Tialabax och Koromanbellujten; i Afrika, några Fak-
torier på Guinea-kusten; i Amerika, kolonien Surinam, famt öarne
<£uftache, S:t Martin och (Surcupao. Folfmängben i bessa besitt»
ningar stiger till emellan 6 och 7 millioner.
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Belgien.
Grattsor och Storlek. Belgien gränfar i norr till Neder-

länderna och Nordsjön, i wester och söder till Frankrike och! Hertigdö-
met Suremburg, i öster till Preussiska länberne (550 qwabratmil).

Berg och Watt en. Inga betybliga berg -finnas; i provin-
ferne Hennegau, Nainur, och Siitttch framskjuta Itfmäl åtstillige åsar från
Ardennerne. — Lanbet är i allmänhet-låglänbt meu fruktbart, genom-
sturet af många stöder. Maas och Schelde äro landets hufwudstober;
Tiaat upptager wid Namur Sambre, och wib Liittich ©urtye ftoden;
till Schelben flyta be smärre floberne Lys, Dettder och Nupel (hwil-
Jen sistnämnda har sin tittwaro genom förening af stoberne Dyle
samt stora och lilla Nethe). Flera kanaler lätta ock ganska mycket för*
binbelsen emellan rikets prominfer.

Si lim a t och Produkter. Klimatet är tempererabt. Pro-
bukterne äro fpanmål, lin och hampa samt något fem, koppar, bly,
alun, marmor och stenkol; skogar finnas uti provinserne ©öbra Bra*
bänt, Namur, Hennegau och Liittich.

Inbyggare, Raringar och Handel. Landets inbyggare
af blanbabt ursprung, till största beten Katholiker, tala bels Flanbrista
(en tyst munart), dels Batlonsta (en förstämd fransysta); de bildade
llasserne nyttja endast ren sransysta. Inbyggarnes antal räknas titt
bfwex 4,000,000. — Belgien är ett af de bäst oblabe tanb i Europa,
och frambringar all slags spanmål i ösmerflöt», har förträfflig bostapö;
skötsel, samt en mängd.fabriksinrättningar. Likwäl hafwa dessa sist-
nämnde, i anseende till tryckande skatter och pålagor samt brist på as-
sättning, under de senare aren icke kunnat ibkaS meb ben brist som for-
dom. Sjöfarten på utrikes orter är icke af särdeles betydenhet, och
handeln iustränkt till landets egna produkter och manufakturtillwerk-
ningar.

Religion, Statsförfattning, Ärtgsmakt. Rå-
dande Religionen är den fathoista , likwäl tålas äfwen andre religions-
läror. Statsförfattningen är konstitutionell monarkist, samt kronan ärft-
lig. Konungen har den »verkställande makten, och delar den lagstiftande
samt beskattningsrätten meb Nationen; Konungens perfon är helig,
men ministrarne tunna ställas titt answar inför fotfets representantex ,som utgöras af 2:ne Kamrar. — Krigsmakten utgör 50 titt 60,000
nian.

Landets Indelning. Konungariket består af 9 prominser:
1) Södra 93rabant, med rikets Httfwudstad Vrussel etter

Vruxelles, Konungens residens, en wacker stab meb 104,000 ittwå-
ttare och wigtiga fabriker, iblanb hwilka fpetsfabriferne isynnerhet äro
bekanta; i gransiapet är luftslottet Laeken. Lowen etter Louvain,
stab wib floden Dyle, meb åtskilliga fabriker, 26,000 inwånare och ett
Universitet. Wib Waterloo, ej långt från S3ruéfel, siob bet märf-
wärdiga siaget den 18 Juni 1815, i hwilfet K. Napoleon besegrades
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och för anbra gången förlorade Franska throtten. Neerwinben (falt--
slag 1793).

2) Ost-Flandern, der hufwubftaben är (9eut, byggd på
25 öar, wid ©cbefben, meb Universitet, (siiftabt 1816,. voigtiga fabri-
fer, handel, samt 85,000 inwänare (frebéjl >8l4). S't Nicolas
meb 20,000 inwänare, Loferen meb 16,000 inwänare och Aalft meb
15,000 inwänare, betydliga fabriféorter; Oudeuarde C/ibenarbe), wib
©chelben, meb 6000 inwänare och fästning (fältslag 1708) samt Den-
dermottde, med 6000 intvånare, staber af minbre betybenhet.

4) West-Flandern, ber Vriigge är hufwubstaben, som
har beiybliga fabriker, wigtig hanbel, samt 43,000 imvånare; Oftettde,
befäst sjöstab meb gob hamn samt 12,000 inmänare; 9?teumport, li*
kaledes befäst stab »vid Norbsjön; Merit, fabri.sstab meb 16,000 in*
månare och fästning; (3ortryk eller Gourtray meb 20,000 intvänare
och förträffliga linneblekerier , hufwuborten för be finaste linnetväfioe--
rterne.

4) Hennegau, meb befästabe hnfwubstaben Möns eller Bergen,som har 24,000 inloånare och wtgtiga bomullsspinnerier, famt staben
Dooruik eller Tottruay meb 34,000 inwänare ock mänga fabriker;
Oharleroi , fästning wib Sambre; Flcttrus (sältsiag 1622, 1690,
1794); lemappes'(fältstag 1792).

5) Antwerpeu, m^b hufroubstaben Antwerpen , i mebelti-
den en af Europas största hanbelsstäoer , belägen mib ©chelbe--stoben,som här är fegelbar för be största krigsstepp, har ännu betyblig handel,
många fabriker en fiöårfenal, en märfwärbig Domkyrka famt 80,000
inmänare. Fabriksstaden Mccfocln (MaltneS), meb 25,000 inmäna-
re, och en stor Domkyrka, ©fäberne: Siurnyout, meb 23,000 inwå*
nare, och Lierre meb 13,000. inmånare, äro äfwen wigtiga Fabriks-
staber.

6) Jiuntut, meb hufwubstaben JJantnr, som har 22,000 in-
wänare och en stark fästning; bestutom märkes här: staben 2>inant,
äftoenfom fästningen fyfyilippeoille wib Arbennerne.

7) Luttich, hwarest märkes: hufwubstaben och säsittingen Liit:
ttty, meb Universitet, stiftabt 1817, en märimärbtg Domkyrka, ett stort

Kanongsuteri, ypperliga ©emäröfabriter och 60,000 inwänare; t gran-
ffapet finnas Stenkolsgrufwor. ©täcerne: Spaa, i en stogbewuxen
bergstrakt, genom fonften förskönat», berömt» för de warma bab, som
t»er sinnas; Verviers , med 20,000 inwänare och wigtiga klädesfabri-ker z Stablo med berömda rberfabriter.

8) Limbur g, hiraraf Belgien innehar största delen, (50 qwa-
dratmil) med 200,000 inbyggare.

9) Luxemburg, hivaraf ock största delen, (79 qwadratmil),
under benämningen Wallonista Luxemburg, tillhör Belgien.
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Tyskland.
G rättfor o.ch Storlek. Tyskland ligger mibt i Europa,

gränfar i norr till Östersjön, Danmark och Norbfjöit, i öster till Preuö-sen, Polen och Ungern', i sober ttff Abriatista fyafwet , Italien och
©chmeio, i wester till Frankrike, Belgien och Nederländerne. Landets
areala innehåll räknas titt emellan 11 och 12,000 qmadratmil.

35 er Tystland har många bergsträckor,., isynnerhet är den
södra delen ganska bergig. Inemot Nordsjön och Östersjön sträcker sig
en stor statt, som afbrytes endast af tullar. Deraf kommer att man
tallar den fodra delen af Tystland för Öfra Tystland, och den norra
for Nedra Tystland. Södra Tystlands gränsmur utgöres till en del
af Alperne, som erhålla olika namn uti olika trakter bland desse äro
de Strolfkc Bergen de högsta. Från dessa utbreda sig flera lägre
fjäöfträtfnfngar, af hwilka Schwarzwalb, met) dest grenar i fydmestra
Tystland, är ben utmärktaste. Fichtelgebirge är medelpunkten för
Tystlanbs inre bergsystem, från beéfe utgå a) Erzgebirge mot nordost
till best de förena sig med Riesengebirge; b) Vohmerwald mot
sydost, och e) Thurittgerwald mot nordwest. Erzgebirge och Thurin-
gerwald utgöra gränsen emellan öfra och nedra Tystland. I norra
Tystland sinnaö $>urst>ergen.

Watteu. Uti Tystland finnas mät flera insjöar i fjälltrakter-
ne äfwenfom i Mecklenburg, men den enda betydligare är Vobensjon
wid Helwetiens granö. Landet är likwäl genomskurit af flera ström-
mar, hwaraf ingen, i anseende titt Alpista bergskedjan, utfaller i söder
eller Medelhaswet. Donau allena, om näst Wolga är Europas stör-
sta stob, och upptager be stessa af ©öbra Tystlanbs strömmar, slyter
östligt till Smarta £wfmet; be öfrige rinna nordligt, fäsoin Rhen
med sina bifloder, Weser och Glbe åt Nordsjön, , fantt Odern titt
Östersjön.

Klimat och Ptobuftcr. Klimatet är i allmänhet tempere-
rad! och fundt. Norra Tyskland har en mera fuktig och tjock, södra
TöfUanb en mera torr och warm luft. På de höga fjättsträckningarne
ligger ewig fnö, och man träffar der äfroen ©lacierer. — Tyskland är
isynnerhet riit på mineratiffa produkter, något guld, mera silfwer ,

mycken koppar, bly och jertt äfwen tenn, qwickstlfwer och flera stenarter,
såsom alabaster, ädla stenar famt falt. Flera wärter, hwilkas odling
forbra ett milbt klimat, trifwas wäl, åtminstone i Sobra Tystlanb,
fåfom walnötter, fastanier, mattbtar, äfwensont trinranfatt. På bergs-
sträckningarne ftttneé lifalebes betybliga skogar. Wilba bjuren äro nästan
besatttma som <3tt>ert'geé, meb undantag af elgar och renar, beremot
finnas wildswtn , wildkåttor, famt större förråd af hjortar. — Tystland
har många frufrbara trafter, men äfwen några torra och ofruftbara
landsträckor.

Inbyggare, Näringar och Handel. Tyskarne äro
atttt>arfamme, eftertänksamme, arbetfamme, läraktige och ftttlige, interes-
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fera sig mera än andre Nationer för främmande länder och folkslag,
lära äfwen derföre gerna fremmande språk och göra wiblyftiga refor,
hroartgenom de fi>rtt>ärft»a många fitnstaper, men äfwen tillegna sig an*

dra Nationers både goda och onda seder och moder. De »oifa ett tä-
tamod och en ihärdighet wid arbete, fom man sällan finner hos andra
Nationer, och äro derföre isynnerhet skicklige till sadane längwartga och
swåra arbeten, som fordra en möbosam forskning och en sträng noggran-
het. Inbyggarnes antal stiger till 38 millioner, hwaraf större beten
äro af ben Germanista stammen, 6 i millioner af ©lavista, utom Judar.
— £ystlanbé hufmubnäringar äro: åkerbruk, boskapsskötsel (htoaraf ost
från Alptrakterue och ull frän Heblanbet äro t>e wigtigaite produkter),
winstötsel, äfwenfom bergsbruk. — Manufakturer och fabriker finnas
af alfa slag och i ftox mängb, och Tystlanb brifwer en widsträckt han-
del. Tysta Bokhandeln är högst betydlig.

SWcltgtPtt, Weteuskaper, <Zta rf atttt n^.
De Romerst-Katholjka och de Prolestantista Religions-partierne äga i
Tysta Riket lika rättigheter; de Katholsse utgöra 2\ millioner, Luthera-
neme 16^ millioner. Andra christna sekter, äfivenfom Judar, äro a
de flesta orter tolererade. Hos ingen Nation sinnes nyttiga kunskaper
få kring pridda i alla Stånd, som i>ot den Zpffa; också träffar man
ingenftäbeö flera och bättre anstalter till ungbomenö unberwiéning , in-
genstäbes fa många författare i alla ämnen som i Stpfflanb. — Tyst-
lanbs souveräna Furstar och fria Städer bilba, enligt Förbraget af ben
8 Juni 1815, bet Tyska Förbunbet, hwars ändamål är bibe-
hållandet af Tystlands yttre och inre fäferhet , samt de särstilte Tysta
Staternes oberoende. Förbundets angelägenheter besörjas af bertill för-
ordnade Ombud, hwilka hålla fina fcésioner t Frankfurt am Mayn*).

') Det förr sa kallade Tyssa yiiftt, hwarS öfwerhufwud benämndes Romersi
Kejsare, och utkorades af de betydligare Furstarne, deras Kurfurstar kal-
lade, upphäfdes wid freden i Luneville 1801. De större Staterne blefwo
dä fjelfständige och de fieste Kurfurstarne eihöllo derefter titel af Konungar,
men kvmmo under Napoleons tryckande öfwerwälde, fom af Tysia Rikets
spillror bildade ett sa kalladt Nhenfölbund, för hloarö Besiyddare Napoleon
förklarade sig. . Efter 9tapcleoné fall, bildades nuwarande Tysia förbund. —

Tysia riket indelades fordom i 10 kretsar, nemligen:
i. JJ-ftciTififta kretsen, belägen pä ömse sidor ojn Donau, innefattade

Erke-Hertigdömet Österrike, Hertigdcmena Kärntheu, Krain, Steyermart och
Gressiapet Tirot.

2. Vayerssa kretsen, wid Inn och stera af Donaus öfre tiflsiöben, in-
nefattade fordna Kurfursteudömena Pfalz, Bayern, fedan förenade, och utgör
nu Konungariket Bayern, fom derjemte äger flera besittningar i fordna
Nheusia, Frankisia och Schwabisia kretfarne. Erkestiftet Salzburg lyder
under Österrike.

3. Tckwabissa ktetfen, fydwestligaste delen af Tyskland, wid Östra
Nhenstranden. Af kretfame war denna mest sönderdelad uti en mängd smärre
stater, af hwilka de betydligaste woro fordna Kurfurstendömet Wiirtemberg
tim Konungarike) och Baden (nu ©torhertigböme).
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Landets indelning:
I. De länder i Tystland, som tillhöra Österrikiska Kejsa»

red öm et äro: Erkehertigdömet Österrike, Hertigdömena Steiermark ,

Konnngariket 3lli;rien, Grefstapet Tirolen, Konnngariket Böhmen,
SOiarfgreffTapct 2Jiälircn, samt Osterrikista andelen i Schlesicn; och
ffola dessa Untftapex witaxe blifwa upptagne under Kejsaredömet
Österrike.

IT. De länder i Tystland, 'om tillhöra K onu ng ari ket P reus-
sen, äro provinserne : Brandenburg, Pommern, Schlesien, en tel af
Sachfen, 2Beftfalen , bittid), (Fleoe, Sbcrg, Nederrhen; de ffola blifwabefkrifne tillika med Konungariket Preussen.

111. Konungariket Bayern, (fordom Knrfurstendöme,
men af Napoleon är 1805 upphöjbt till Konungarike) är beläget t Sö-
dra Tyskland kring Fichtelgebirge, Böhmerwald; mellersta delen af lan-
det utgöres af en enda fruktbar statt. Större delen af dest talrika stö-
der, fafom 3fler, Lech, Altmiihl, Isar, hafroa sitt utlopp i Donau,
utom floberne i den del beraf, hwilken är belägen pa andra sidan om
Rhen (Rhenfretfen), fom icke fammanhänger med moderlandet. Bayern,
(1480 qwadratmil), har 4,372,000 inbyggare, hwaraf ■*■ äro Katho-
liker, fantt en Krigsmakt af 54,000 man. Regeringen är monarkist
och ärftlig men inskränkt genom Ständer, som utgöras af 2.ne kamrar.
Riket indelas i 8 kretsar.

4. Hrourista fretftn, belägen i medlerfta Tysiland, wid MaynS källor
och pa bdba fiber om detz öfra lopp. Hur bodde de fordna Franker, fom
eröfrade Gallien och grundlade uuwaraude Fransia Monarkien. De fleste
fmärre stater, som utgjort benna krets, tillika med den fordna Riksstaden
Nurnberg, lyda int under Bayern, de ofrige lyda under Baden och Wur-
lemberg.

5, L. CfwerrljttifFa och &<fa«rrfr«ttff« (den fenare kallades äfwen Kur-
rhensia) kretsarne, pa ömse sidor om Rhen nedan om Schwablsia fretfen.
Till Öfwerrhensia kretsen Hörde i älbre tiber Franche Comte, Lothringeii
och Elsasi, febermera införlifwabe nteb Frankrike, samt Erkestiftet Basel in.
fl.; till den sebnare de fyra Jtiirfurfietibömeti och Erkebisiopsdömen Maintz,
Trier, Köln fcnnt Kur-Pfalz.

7. aßefipftaliffa kretsen, wid Neberlänbsta gränsen, utgjorbeS af >§er*
tigbömet lullich, Berg, Cleve, Westphalen, ©refsiapet Mark, VisiopSstiften
Mlinster, Paderborn (nu under Preussen) samt Fnrstendömena Verden, Öst-
friesland, Bisiopsstiftet Osnabruck, nt. st.

8. Ncdersachsisla t,eisen, har, liksom den följande, namn efter de
forbna @achfanie, en af Tysilands märkligaste folkstammar. De» war be-
lagen wid (Slbenö nedra lopp och innefattade en mängd Furstendömen och
Herrsiaper; de betydligaste »oro Knrfnrstendömet Braunfchweig-Liineburg,
Hertigdömena Vraunschweig, Wolfenbiittel, Magdeburg, Mecklenburg, Hol-
stein, Bisiopsstiftet Bremen.

9. Afwersaeksista kretsen, wid Elbens öfra lopp, norr om Styfftanbé
nordliga bergskedja <Thuringerwald, Grzgebirge), war fceu största näst den
Österrikiska, hit hörde Knrfurftendömena Sachfen, Brandenburg m. si.

10. 25urgH?ifciff« kretsen, eller nuwaranbe Nederlanderne.
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1) Ofr a Bayern, med Rikets Hufwudstad Munchen, wid
floden Isar, en af de wackraste städer i Europa med flera markwardig-
heter, 96,000 tmvånare, Universitet (1826 ditflyttadt frän Landshut)
stort bibliothek, fabriker och handel; har förfärdigas förträffliga chirur-
gista och mathematista instrumenter. För fr ig märkes här ftab»n
Freysing, famt de i krigshistorien bekanta orterna Muhldorf och
Hohenlinden (1322 och 1800).

2) Sehwaben och Neuburg, som innefattar stäberne: sl»gs:
burg, f. d. Riksstad, en af TManbs wigtigaste fabriks* och handels-
städer, med eN praktfull Domkyrka och det »vackraste Räbhus i Tyst-
tand, märkwärbig för Rtféfeagen 1530 (Cqnfessio Augustana), har
35,000 inwänare; Neuburg, wib 2)onau, med ett »vackert ston och
10,000 iuwanare; Donauwörth, med 5000 inwänare; Nördlingen,
med 5000 inwänare, ylle- och linnefabriker, bekant af Swenstarnes
der lidna nederlag är 1634; Fästningen Littdau.

3) Ned ra Bayern, fom har Staberna: Rassalt, meb 11,000
inwånare, och fästningen Ober Hatts; Straubingett och fiattdéhttt,
hwardera med 9000 inwänare, fom idka temligen betydtig handel;
Ingolstadt, med 8000 inwänare och fästning.

4) Öfra Pfalj och Regenébur g, med Städerne: Regens-
burg, fordom fri Riksstad, äger 28,000 inwänare, uti derwarande
gamla Radhuset sammanträdde forbom Tysta Riksständerne (från 1663
till 1806); Amberg, med 5000 inwänare, en gewärsfabrik , och i
granstapet några jerngrufwor; Sulzbach, med Gymnasium och jern-
grufwor, 4000 inwänare.

5) Med ler sta Frank en, som har Städerne: Nurnberg ,

forbom fri Riksstad, 41,000 inwånare, mänga fabriker och wigtig
handel med de sakallade Niirnbergerwaror; Attsbach med 17,000 in-
wänare och Furth med 14,000 inwånare, wigtiga fabriksstäder;
Gichstcidt, Hertigtig Residensstad, 23istopésäte med Gymnasium och
7000 inwänare; Grlangen med 12,000 inwänare, Universitet och fa-
briker; Rothenburg, en af de äldste städer i Franfen, med 8000 in-
wänare samt åtskilliga fornlemningar; Feuchtewang , Weissenburg
och Schwäbach, mindre fabriksstader. Fästningar: Wilzburg och
Nottenberg.

6) Öfra Franfen, som har Ständerne: Bamberg , med
21,000 inwänare, Srfebtstopésäte, en präktig Domkyrka och be-
römda bryggerier; Bayreuth, med 15,000 inwänare famt en mängd
fabriker; £of, ntefc 6000 inwänare, betydlig handel samt ylle- och
linnefabriker; ©ulmbach , med garfwerier och bryggerier samt betyd-
lig frukthandet. Har märkes 2:ne fästningar: Forchheim och fftof
senberg.

7) Nedra Franfen och Aschaffenburg, fom har Städerne :

Wurzburg, med 24,000 inwänare och Universitet (stiftadt 1403), pä
alla sidor omgifwen af winberg; Aschaffenburg , med 5000 inwänare
och ett fiogshushållningsinstiwt samt flera andra läroanstalter; Schtvciu:
furt med 7000 inwänare och betydlig handel; Kitzingen, med 9000
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inwånare , betydlig nederlagsplats för handelsWaror. Här märkes för
öfrigt fäilningarne Wurzburg och Äötugéiljofett.

'8) Pfaltz, med Städerne: Speier, fom har 8000"inwånare
och en uråldrig Domkvrka , samt fabriker och skeppsfart pä Rhen;
Zweibriicken , med 7000 inwånare famt flera fabriker. Lnttdau ,

Tyst förbunbssäsming.
Under Konungariket 2?ayent höra åtskilliga ntiubre, Furstliga och

Grefliga besittningar.
IV. Konungariket Sa ch sett, bom KurfurNenböme ,

men år 1806 uphöjbt till Konungarike), (något öfwer 270 qWadrat-
mil), beläget norr om Erzgebnge, genomsturit af Elben, meb 1,710,000
inbyggare, till största delen Vutheraner, och en Krigsmakt af 12,000
man. Regeringen är ärftlig och constitutioncll , lagstiftningen gemensam
med Landtständerne. Riket inbetas i följande kretsar:

l)Dreébener= eller Meistnerkret sen, hwarest märkes:
Rikets hufwubstab Dresden, wit Elben, en af Tystlanbs Wackraste
staber och Konungens resibens, meb 80,000 inwånarc, många kostbara
och konstrika samlingar samt stort Kongl. bibliothek. Stäberne: Wtit--
sen, wib Elben, med 6000 inwånare, en märrwarbtg Domkyrka och
den äldsta Porcellansfabrit i Europa , hwars tillwerkningar äro mycket
berömda; (Srosfettfyaitt, mcb 5500 inwånare samt wigtiga ylle- och
tinne-fabriker; Pirna , wib wcnstra Elbstranben, meb 5500 tnwanare,
i hwarö granstap K. Frebrik II tog en Sachsisk Slrinée till sånga, samt
Vergfästningcn Königstein , äro äfwen här belägne.

2) pstg er kre t fen, mrb Staben Leipzig , wib floberna
Elster och Pleisse, en af Tystlanbs wigtigaste hanbeleftäber, fom har
nögot öfwer 50,000 tnwanare, Universitet (fltftabt 1409) en mängd
lärda institnter och fäflffaper , samt fabriker, hnfwuborten för Tysta
Bokhanbeln, äfweu märkwärbig genom Fältstagen åren 1631, 1642
och 1813,

3) Zwiekauer- eller Er zg eb trge r kret fe n
, med ©täberne

Freiberg, en wigtig bergsstab, meb 12,000 tnwanare, i hwaré gran-
stap wigtiga silfwergrufwor finnas; Zwickau, wib ffoben 'iDiuibe, meb
6600 tnwanare, betydliga fabriker, spanmals- och stenkols-hanbel; Ehem-
nitz, litet) 23,000 tnwanare och de största Bomullsmanufakturer i Sach-
sett; Glauchau, Schneeberg och Annaberg, Bergstäder med öfwer
6000 tnwanare famt fabriker och manufakturer. .

4) Voigtlänbska kretsen, meb Staben Plauen, sont har
8700 inwänare samt wigtiga bomulls' och musilinofabriker.

5) Osr a Lausit.z, äfwen kallab Bautzener- eller Lan fit-
jet: krets en, meb Säberne SBati^ett eller Budissitt, mit Spree,
fom har 9000 inwänare samt wigtiga fabriker (fältslag 1813); Lö-
bau och Zittau, meb 9000 inwänare, staber fom brifwa stark linne-
hanbel; samt Hernhutarkolonietne Hernhut od) Bertelsdorf.

Under ©achfen höra äfwen åtstilliga fmå Furstlige, Greftige och
Friherrlige besittningar.
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V. Äpttuttgariket Hannover, (fordom Kurfurstendöme,
är 1814 upphöjdt till Konungarike), beläget wid Nordsjön, omkring
Weser, emellan strömmarne Elbe och Ems, hwartill äfiven hör Fur-
stendömet Göttingen, wejter om Harzbergen, (695 qWadratmil) , med
1,700,000 inbyggare, af hwilka största delen äro Lutheraner; krigs-
makten utgör 13,000 .man. Thronen är ärftlig inom Vraunschweig-
Liineburgsta hufet. Regeringsformen är monarfist, nu mera temligen
oinsträntt.

Konungariket är indeladt i 6 Landdrosterier och ett Vergshaupt-
manstap, nemligen:

1) Hannover, fom innefattar Furstendömet Kaienberg famt
Grefstaperne Hopa och Diepholtz ; här märkes Rikets Hufivubstad H(itt=
nover, belägen på en sandig statt, wid floden Seine, med handel och
fabriker samt 27,000 inwånare; Hameltt, wid floben Hamelé utlopp
i Weser, med 5800 inwånare och några fabriker, fordom en fästning.

2) Htlbcéhetm, innefattande Furstendömena Hilbesheitn Göt-
tingen och Grubenhagen samt ©refstapet Hohnstein; här märkes Stä-
derne: Göttingen, med ett berömdt Universitet (stiftabt 1734), stort
bibliothek, wigtiga fabriker och 11,000 inwånare; Hildesheim, med
en märkwärbig gammal Domkyrka, fabriker, anfenlig garn* och tinne*
handel samt nära 15,000 inwånare, Qsterode, wigtig fabriksstad med
stort fäbeémagaftn (3oslax hnfwudorten ien liten bergslag wid foten
af Harj,'meb märkwärbiga ruiner och 7000 inwånare; SOtitnbctt , i
en dal, ber floderna Werra och Fulba sammanflyta, meb nära 5000
tnwånare, fabriker och gob handel; ©tntbeck, wid 3lnieflot>en med
fabriker, handel och 5000 inwånare.

3) Sunebur g, som utgöres af Furftenbömet utaf famma Namn;
här märkes Stäberne: Siinebitrg, wib den segelbara floden Itmenau,
med ett bekant faltwerk , flera fabriker, betydlig handel och, 13,000 in-
Wånare; Harburg, wid Seveflodeus utlopp i Elben, mibt emot Ham-
bttrg, meb 5000 inwånare, fabriker och handel; Eelle, wid floden Al-
ter, med 11,000 inwånare, fabriker, famt anfenlig handel och sjöfart.

4) Sta de, som innefattar Furstendömena Bremen och Verden
samt tandstapet Hadeln; här märkes Städerne: Stade, wit floden
Schwinge, är befäst, idkar handel och sjöfart och har nära 6000 inwå-
uare; Vuxtehude, med åtstitltga fabriker; Söerden, med 4000 inwå-
nare, fabriker, skeppsfart och handel.

5) Osnabritck, innefattande Fursteufcömet Osnabriick , Hertig-
dömet Arentberg-Meppen famt Grefstapet Lingen och 23enthetm ; här
märkes Osnabritck, meb 12,000 inwånare, som drifwa ansenlig linne*
handel och på hwars Rådhus Westphalista freden stöts år 1648.

6) Slurtch, innefattanbe Furstendömet' Cftfriestanb, meb Städer-
ne : Gmden, wid Emsflodens utlopp i haféwifen Dollart, landets stör-
sta stad, txifwex wigtigt fiilfisteri, har 12,000 inwånare, hanbel ochfjöfart, famt åtstilliga fabriker; Aurich, hitfwufcitaten i Furstenbömet;
Norden, med 5600 och Leer med 6000 inwånare , handels- och fa-briksstäder.
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7) Bergéhaiiptmanfkapet Harz, med 7 Städer, bland bwilka
märkes: Klausthal, hufwuborten , meb ett mynthus, och 9000 in-
Wånare, samt t granstapet betybliga grnfwor.

VI. Konungariket Wurtemberg (forbom Kurfursten*
döme, men år 1805 upphöjbt till Konungarike), ett bergfulltland med
fruktbara dalar, omgifwit af Bayern och Baden , wid bergsträckningar-
ne Schwarjwalb och Die Alb, (en ödslig bergshöjd, fom utgör wattu-
siillnaden emellan Neckar och Donau), (360 qwadratmil), har 1,650,000
inbyggare, hwaraf , Lutheraner, och en krigsmakt af 19,000 man.
Regeringsformen är instränkt monarkist; lagstiftande makten utöfwas af
Nationens Representanter. Nitet indelas i 4 kretsar:

1) Neck arkr et sen, hwarest finnes Stäberne: Stuttgart, i
en af winberg omgifwcn bal, när.» Neckar , Rikets hufwudstad och Ko*
nungens resibenö, meb stort Kongl. Bibliothek, präktigt Operahus, god
handel, samt 39,000 inwånare; fiu&vtgsbtirg, andra Residensstaden
t Riket, med 7000 inwånare, ett präktigt stött och flera fabriker;
Gstlingen, wib Neckar, meb linne- och ylle--fabriker, 6500 inwånare
och icke obetydlig handel; Heilbrotttt, wit Necfar, med betydlig han-
det, stark »vinodling och 8500 inwånare.

2) Sch-warjwalfcfretfen, med Stäberne: Tubingen, i en
bergstrakt wid Neckar, har Universitet (stiftabt 1477), 8000 inwånare,
hwilka brifwa betyblig hanbel meb frukt och trägårbSfafer; Neutlin-
gett, i ett wa er trakt, wib foten af Die 3tlb, meb 11,000 inwånare,
och betybliga fabriker; Nothenburg

, med 6000 inwånare, och ett
fordom bekant lesttiterkollegium.

3) Donaukretsen, hwareft märkes Stäberne: Ulm, wib ©o*
nau, fom här blir segelbar, meb masestätist Domkyrka, Miinster kallad,
och 15,000 iinvauare , hwitca sysselsatta sig titt en stor del med lin*
Jväfnab och trifwa betydlig handel samt sjöfart på Donau; SStberoch,
med 5000 inwånare, ber mycket linne och parkum tillwerkas.

4) Jaxtkr et fen, med Stäberne: Hall, fom har stort faltwerf
och 7000 inwånare; ©lltoattgctt, i en öbölig trakt, sätet for styrelsen
af kretsen; (SJmitttd, forbom en anfenlig fabriföftab som likwäl ännu
äger 5800 inwånare.

Hit höra äfwen åtstifliga små Furstliga besittningar.
VII. Storhertigdomet Söabctt, (nära 280 qwafcratmil),

beläget wéster om Wiirtemberg emellan Schirarjtvalb och Rhen , som
åtföljer best södra och westra gräns allt ifrån Bobenfiön till Hessen.
Stranden långs åt Rhenftrömmen är en herrlig, fruktbar dal. Inbyg-
garneS antal stiger titt 1,263,000, hmaraf ' Katholiker , de öfrige

Reformerte och Lutheraner», lubar och Mennoniter, samt en krigsmakt
af 10,400 man. Storhertigbömet är belabt i 4 fretfar:

1) 9J?eblerfta retsen, i hwilken finnes Storhertigdö-
mets hufwud- och residensstad Garlsruhe, en af Tystlands wacfrafte
städer, belägen pä en ston slätt icke långt från Rhen, byggb i form af
en utbredd solstäder, med åtskilliga fabriker och 22,000 inivånare, samt
Städerne: Durlach, med tinne* och yllefabriker, frukt* och winodling ;
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Brnchsal, meb saltiver! och 7000 inwånare; Pforzheim, ben wigti.
gaste fabriksstaden i lanbet, meb 6000 utmanare ; Staftadt, (fred 1714,
Kongress 1797 och 98) meb 5500 utmanare, skönt stött och åtskilliga
fabriker; Lahr, liflig handels< och fabriksstab meb 5500 inwånare;
Offenbnrg, i granskapet af ben trarfra Ktnjigfcalen Vaden, meb
4400 inmjinare och berömba warma f>afc.

2) £>fra Nhen kretsen, meb ©täbernc: Freiburg, mit) Trei<=
famflobett , fom har 4,500 inwånare, Universitet (fiiftadt 1454) och
en utmärkt göthist Domkyrka; Alt-Breisach wid Nhen, forbom befäst.

3) Sjökretsen, fom innefattar staben Konstanz etter &oft>
nitz, tcib Bodensjön, med 6000 inwånare, en märkwärdig göthist Dom-
fyrfa, ytte* och linnefabriker, famt handel med witt och frukter.

4) Ned ra dli)eni\etfen, fom har Städerne: Manheim, wid
Rhen och Neckar, Storfurstens andra Residens, med 21,000 inwånare,
mångfaldiga fabriker, ansenlig handel och ett berömdt Doscrvatorium ;

Heidelberg, wid Nerfar, med 14,000 inwånare, ett berömdt Univer*
sitet (stiftabt l38u), åt;?tTlige fabriker och listig handel; Wertheim ,

bekant genom det ber odlade min.
Under Storhertigdötnct Baden höra äfwen några fmå Furstliga

besittningar.
VIII. Kurfursten dömet Hessen etter fteéfctt,

beläget i tnedlersta Tysilanb, fring Söcferc httfwudlattor , Fttlda och
SKerra; landet, en jkogig bergstrakt meb rika jerngrufwor, har 70ö,000
inbyggare, hwilfa titt större delen bekänna sig titt reformerta relfgionett,
och 6000 man krigsfolk. Regeringen instränft monarkisf. Kurfursten*
dömet utgöreé af följande delar :

1) Ni ede -Hessett etter norra delen af Lanbtgrefstapet Hes-
fen, Furstendöntet Fritzlar och Grefstapet Schattenburg, meb hufwud-
staden och Kurfurstens residens Kasfcl, en wacker stad, som har 32,000
inwånare, åtstilliga ftbriker, ffera institutioner för konster och wetettska-
per, famt ett testbart Museum; Wilhelmshohe, fordom S&eisfen*
stein, en tid kalladt Napoleonshöhe, Luststott med en widtberömd
mattenfonft. '

2) O ber hes sen, en del af det föbra Lanbtgrefssapet Heéfen,
jemte ©refstapet Ziegenhain, meb Staben Marburg, wib floden Lahn,
fom har Universitet (stiftadt 1527), ett märfwärbigt gammalt stött och
8000 inwånare; Ziegenhain, en liten befäst stad.

3) Fulda, innefattar äfwen Furstenfcömet Hcréfelb och Herrstapet
Schmaifalben. Staber: ftttlda, wib floden af samma namn, meb ät»
siilliga fabriker, en stor Domkyrka och 14,000 inwånare; Hersfeld,
»vib ben här fegelbara fioben Fulba, meb 7000 inwänare; Schmal-
kalben, en wigtfg Fabricsstab med ett inbrägtigt ©altwerf och 5000
inwånare (Schmalkalbista förbitnbet 1531)

4) Ha nan, meb en stab af samma namn, som har 16,000 in-
Wånare och betybliga fabrtcer (fältst. 1813).

IX. Storhertigbomet Hessen, wib Rhen, norr om
Staben, hwars nordliga del äe en bergstrakt, men den sydligaste, wid
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Dlhett, ett stönt landstap, der för det mesta fruftrtfa slätter omwerla
med wtnberg och kullar, bewurna med löfstog, rikt på' ruiner från forn-
tiden. Storhertigdömet (något öfwer 150 givafcratmil) har 785,000
inbyggare och en krigsmakt as 9500 man. Regeringen är monarkist
med ©tänder. Landet innehåller följande provinser:

1) St lenöurg, uti hwilke t några smärre sjelfständiga Fursten-
dönicn äro belägne, med ©torhertigdömets residensstad Darmstadt,
som har 25,000 inwånare; Staden OffettbNcli, wid Wlain, med an*
fenliga fabriker och 8000 inirånare.

2) Oberhessen, med Staden Giessen, wid Lahn, fom har
Universitet (stistadt 1607), 7000 inwånare, fårat åtstillige små Furst-
liga och Orefliga besittningar.

I Oberhessen ligger äfwen Laitdtgrefstapet Hessen Homdurg, af 4
qwadratmils storlek med 23,500 till större deleu reformerte inbyggare, och staden
.V»omburg »or der Höl,e; detta Landtgrefsiap, som äfwen äger Herrskapet Mei-
senheim, pä »uenstra Sthciijtranfcen, lyder likwäl ej under Storhertigdömet Hessen,
utan är en egen Stat.

3) Rhen*Hesfctt, etter Besittningarne pä wenstra Rhenstranden,
med ©täberne: Matnj, förbitnbéfäflniug, i en wacker trakt wid Nhen,
med skeppsfart på Rhen och wigtig handel, samt 40,000 inwånare;
Vingen, i en utmärkt romantisk nejd wid Rhen, med 4400 inwånare;
Worms, nära Nhen, f. d. fri Riksstad, med 8500 inwånare, sjöfart,
handel och »vinodling.

X. ®torh,crtigt»6tttct Mecklenburg-Schweritt,
ett slättland Wid Ö.stersiön, emeKan Pommern och Holstein, (224 qwa*
dratmil) med 495,000 titt större delen Lutherste inbyggare, och omkring
3000 man militär, har följande Städer: Residensstaden Schwertn ,

med 15,000 inwånare; Sttbtt>tgéltift, »vanliga residenset, beläget i en
ston trakt; Noitzenbnrg, wib (slbeit, meb listig handel; Rostock, med
Universitet (stistadt 1419), 19,000 inwånare, betyblig hanbel och sjö-
fart; 99Bi^mar, meb 10,500 inwånare, samt en af Tystlands förnäm-
sta hamnar; Parchim, med 6000 inwånare och ©tiftro», med 9000
inwånare, hanfcetöstäfcer Dobberan, sjöbad. Gadebusch (fält-
slag 1712).

XI. Storhertigdömet Mecklenburg Strelitz,
med dertill hörande delen af Furstendömet Ra^eburg, (52 gwabratmil),
äger 91,000 större delen Lutherske inbyggare; här märkes Städerne:
Neustrelitz, Storherttgené residens, med 6000 inwånare; Neubran-
denburg , med 6000. inwånare.

XII. Storhertigdömet Sachsen Weimar-Gi-
senach, omgiswit af Preussen och öfrige Sachsiska Herttgfeömena,
(nära 67 qwadratmil), med 246,000 inbyggare, till större.belen Lu-
theraner. Detta ©torhertigdöme består af:

1) Furftenbömet Weimar , meb hufwubstaden af famma namn,
wit» Floden 3lm, som har 12,000 inwånare, ett stort Bibliothek, och
i öfrigt märtwärdig derföre att Tystlands störste ©falber, såsom
©chtöer, Göthe, äßtelanfc, Herter, m. fl. har warit bosatte; samt
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staden 3etta, wid stöden Saale, med Universitet (sttftadt 1577) och
6000 inwånare (fältstag 1806).

2) Fnrstenbömet ©ifettach, med en stad af famma natnn, hwarest
finnas ansenliga yllefabriker och 10,000 inwånare.

XIII. Storhertigddmet Luxembu rg. (Se Neder-
länderne och 33elgien, sid. 144 och 146).

XIV. Hertigbömet Sachsen-Kob urg-Gotha,
(något öfwer 37 qWatjratmil) räknar 142,000 inbyggare, till större
delen Lutheraner. Hertigbömet består af Furstenböntena Koburg, Gotha
och Lichtenberg. Här märkes: Hufwub- och Resibcnsstaben Koburg,
wib Itz, nteb fästning och 10,000 inwånare famt åtstillig<? fabriker;
Gotha, wäl byggd ftab, meb 14,000 inwånare.

XV. Her tigdo met Sac hsen-Altenb ur g, (nära 24
qwadratmil), meb 122,000 större delen Lutherske inbyggare, samt Re*
sibens-staden Altenburg, som har 14,000 iniuånare, hwilka fcrifwa
handel, isynnerhet meb spanmäl.

XVI. Hertigbömet Sa chfc n-Mein ing en-Hi ld-
burg hatt sen, (nä: a 42 qwadratmil) med 148,000 större delen
Lutherske inbyggare. Har märkes: Resibensstaden 9Jlcttttttgett, wib
SBBerra, meb 6000 inwånare, Staben Hildburghausen , wid samma
stod, och Staben Saalfelb, forbom resibens.

XVII. Furstett dö »netta A »hal t, (48 q*.t? abratmti),
otngiftte af Preussiske Läuberne, med 154,000 till större delen refor-
mcrte inbyggare. Landet är fördelabt emellan 3 Hertigar af 3 Linier:
den SeöfaufTa, Beruburgffa e>ch Köthensta. i) Auhalt-Dessatt
med Resibensstaden £esfau, wib Mulbe, som har 12,000 inwånare,
samt ©tabeu Serbft, »vib 3?nthe, meb 9500- inwånare. 2) Anhalt-
Bernburg , meb HufwubjTaben 3sentbtirg, wio ©aale, som har
6000 inwånare 3) Anhalt-Kothen , meb Hufwubstaben Äbthett,
wib Ziethe, tom har 6500 inwånare.

XVIII. Brattnschweig, (något öfwer
70 gwabratmii) omgifwet af Preuésista och Hannoversta länberna, meb
260,000 största belen Lutherske inbyggare. Här märkes Resibeusstaben
Brattnschweig, »vib Ocker, med fabriker och handel famt 36,000 inw.,
samt ©räberne Wolfenbuttel, wib Ocker, meb stort Bibliothek, åtstillige
fabriker famt spannemålshanbel och 9000 inwånare, Helmstedt, meb
6600 inwånare; Schöttingen, meb ett faltwerf; Königslutter, (fältstag
1626); Blankeitburg, meb Hertigliga stöttet af samma namn.

XIX. Hertigbömet Nassau, (omkring 100 qwabratmil),
omgifwet af Neberrhen och Heéfen Darmstabt, ett af be skönaste lanb-
stap i Europa, berifrån förträffliga winer och utmärkta fruftforter er-
hållas. Detta Hertigböme har 384,000 till en bel Katholike och till en
bel Lutherske inbyggare; regeringsformen monarkist m.b ©tänber. Här
märteö föisanbe ©täber: Resibeusstaben Wiesbaben, »vib ©altzbach,
med åtstiiliga^märfwärbiga forntemniugar , mtneralkällor och baoinrärt*
uingar samt 10,500 inwånare; SSibcrich, meb ett präktigt slott, ber
Hertigen för bet mesta wistas; Naöfait, med präktiga ruiner utaf ford-
na stöttet af samma namn. cbfun:'ar: 'Jyaclnngett, Selters, och
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Varlsthalerbad. .^odhhetttt, Rudeshetin och 3»f>attmé erg hafwa
ypperliga winberg.

XX. Hert i g bömet £> l bett bu rg , wid Nord'jön, wester
om Wesern, inneslutet af Hannover, (11G qwadratmil), med 260,000
största delen Lutherske inbyggare. Wid kusten är landet bördigt, men
större delen utgöres af sandhedar och torfnwéfar. Det bestar af Her>
tigdömet Oldenburg, samt Furstendömena Liibeck och Birkenfeld. Här
märkes: Hufwutftafcen Oldenburg, fom har ett wackert stött och 7500
tnWänare, samt Städerne: Delmetthorst, (gtttttt och Birkenfeld.

XXI och XXII. Äongt. <S>anf?a Hertig domen a
Holstein och Lauenburg, (se sib. 131).

XXIII. Furstendömena Schwarzburg, (något öfwer
30 qwadratmil), belagne i Thiiringen , med 119,000 största delen Lu-
therske inbyggare, utgöres af 1) Schwarzburg-Sondershattsett, med
Residensstaden Sondershausen, och 2) Schtvarzbnrg Ntldolftadt,
med Nesibensstaben Rudolstadt.

XXIV. Fur en et Öippc Detmold, (20 qwa-
dratmil), begränsas af Hannoverffa och Prenssista länderne, Kurhessen och
Furstendömet Walbeck, meb 80,000 protestantiste inbyggare, famt stä-
berne Detmold, wib Werra stoben, och Lensgo, »vid floden Begå.

XXV. Furstenbömet chattburg Stppc, (9
qlvabratmil) , gränsande in till Hannoversta, Prenssista och Kurfcecsista
besittuingarne, meb 28,000 Lutherste inbyggare och Resibensstaben
Buckeburg.

XXVI. Furstendömena ofett£, (nära 28 qwadratmil),
belägnc »vib norra ändan af Bayern, meb 102,000 Lutherste inbyg-
gare, och belabe mellan 2:ne stägtgrenar, ben ätbre eller Greitzsta och
den yngre eller Schleizista Limen. Här märfefi: Greitz , Resibens-
staden för den förra , med 6500 inwånare; Schleiz , Residensstaden
för den yngre Linien med 5000 tnwånare; ©era, den största staden i
landet, »ned ansenliga fabriker och 9200 inwånare; Lobettsteitt , med
ett gammalt flott och yllefabriker.

XXVII. Furstendömet Waldeck, (214 qwadratmil)
beläget emellan Westphalen och Hessen, meb 60,000 protestantista in-
byggare, består utaf: Fursteiibömet 2£al&edf, med staden Korbach, och
Grefstapet Pyrmont, med den berömda hälsobrunnen Pyrmottt.

XXVIII. Furftenbömena &of>eits oller tt, (nära 25
qwadratlnil), betagne uti Konungariket Wiirtemberg, med 64,000 Ka-
tholsta inbyggare, bela'be emellan 2 linier: Hechingen och ©igmaringen.
Uti HohenzoUern-Hechingeu märkes: Resibenéstaben Hechingen, meb
3000 inwånare samt bet gamla Nibbarestottet Hohenzollern. Uti
Hohenzollern-Sigmaringen märkes: Residensstaden Sigmartttgett , med
1500 tnwånare.

XXIX. Furstendömet Lichtenstein, (24 qwadrat-
mil), med 6000 Katholsta inbyggare.

XXX. Fria Städerne Hamburg, Lubeck, Bremen och Frank-
furt am Main.
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1) Hamburg, hwars gebiet utgör något öfwer 7 gWabratmtl,
deras 2 gwabratmil gemenfamt med Lubeck. Hit räknas några öar t
Elben, Amtet Nitzebuttel, en del af Vterlänfeeme samt hälften af Am-
tet Bergeborf; detta gebiet har 155,000 för det mesta Lutherske in-
byggare, som lefwa unber aristokratisk demofratist regering. Staden
Hamburg, beläget, wib Elben, är Tystlands största handelsstad, näst
Sonbon och Amsterbam ten wigtigaste i Europa, med 122,000 tuWå*
nare, hwaribland 6800 Judar. Staden har 2 Gymnasier, ett sto.rt Bi-
bliothek och en wigtig Bank. Bland dest manufakturer anmärkes 200
Sockerraffinaderier. Guxhaven, uti Amtet Ritzebuttel, med rymlig
hamn och badinrättningar.

2) Lubeck, har en getiet af nära 6^ gWabralmil, (inberäknadt
den met> Hamburg gemensamma landsträckan), 48,000 till största delen
Lufherfle inbyggare, och en, aristotratist-demokratist regeringsform. Lubeck,som forbom war husWudstaden uti det mäktiga Hanseforbundet, är belä-
gen wid Trawefioden, drifwer betydlig handel och räknar 26,000 in*
wånare. Bland (Statens ntärfwärbtghetcr ma nämnas Domkyrkan med
gamla mouumenter och det stora göthista Nubhnset med Hanfefalen. —

A Stabens gebiet ligger Travemitnde, med god hamn och sjöbad.
Under det Lubeck tillhöriga gebiet iunefattas eu del af Vierländerne och
hälften as Bergedorf.

3» Bremen, hwarö gebiet är 5 qwadratmil, med 66,000 för
det mesta Lutherske inbyggare. Staden Bremen är belägen wid SSeser,
ibkar wigtigt fisteri och brifwer betydlig handel famt har 44,000 tn*
wänare.

4) Frankfurt am iQlain med ett gebiet af 4 qwadratmil och
64,000 inbyggare. Frankfurt am Main är en af Tystlands wig*
tigaste haubelsstäder , der Tysta förbunbet håller sina sammankomster;
ben äger 54,000 inwånare, ibland hwilka 5000 äro Judar, 2 ®ym*
nafier, ett stort Bibliothef. Uti Domkyrkan ser man ännu det lilla
mörka kapellet der Romerska Kejsarne blefwo walde.

Preussen.
Gränsor och Storlek.,, Preussen (507 qwadratmil),

gränsar t norr titt Mecklenburg, Östersjön och Nystland, i öster till
Rystland och Polen, i söder till Polen, Österrike och Sachsen, i wejter
till Frankrike, Belgien och Nederländerne ; det gränfar äfwen till åtskil-
liga Tysta Stater och några sådane, fåfom t. er. Furstendömet Anhalt,
äro på alla sidor omgifne af Preussista (Staten.

Berg och Watt en. Landets naturliga beskaffenhet är norra
Tystlands, hwaraf det utgör en högst betydtig del. Preussen är t all-
mänhet ett statt och fiackt land; till Schlesien stöta litwäl Sudetista
bergen, till Sachsen Harzberget, som med sina grenar sträcker sig
titt Söeftfalen, t Nederrhen sinnes berget Hundsruck. — Landet är
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gansta *tf t pä watten. Detz httfwudsioder aro : Memel eller Niemen,
Pregel, Weichsel, ©ter, Elbe och Rhen. Insjöar finnas ätfftflt*
ga, men föga betydlige, fommunt7attonen inom landet är befordrad
genom flera kanaler. 2lf Östersjön bildas wikarne:' Kurische Haff
och Frische Haff, hwilka instängas af smala landtungor.

Inbyggare, Produkter, Näringar och öun&el.
Preussens inbyggare äro en blandning af står, Poiacfar, Frausoser
och Schweitzare. Man tan bersöre icke tillegna dem någon egen natio-
nal-karakter, men de utmärka sig i allmänhet genom idoghet och spar-
samhet, bandet är, isynnerhet de Polsta orteme, öfwerswämmadt af
Judar, hivilka här ujuta större frt= rch rättigheter, an i andra länder
Inbyggarnes antal stiger till 15,000,000. — Preussen frambringar
spanmal, lin, hampa, tobak och humla i öfaeiflöb; siogarne lemna
hwariehanfca träbwaror och wilbbräd; siöarne, ftoderne och hafskusterne
en mängd sist; på rufierne wid Östersjön fas temligen mycken Bern-
sten; Rhenprovir.serne lemna win och flera stöna frukter.' — Fabrikerne
lemna utöfwer hwad landet i sådant afseende fcehöfwer, och handeln är
blomstrande.

Den herrffanfce 'Religionen är den Cvangeliss-Luthersta, dock be-
känna sig en stor del af inbyggarne till den Romerst-Katholsta, och äga
med Lutheranerue lika rättigheter; en mängd bekännare till den refor-
merta Kyrkan finnas äfwen. s,lla sekter och religionspartier talat. —

Krigsmakten ntgörrs dels af den stående armeen 165,000 man, dels
af Landtwärn 365,000. Statsförfattningen är monarkitlf. De sär-
stilta Rikets provinsers förwaltning fler genom mililäre-, jusiititr-och si«
nans-auktoriteter. I militarisst afseende' består staten af 7 afdelningar,
Preussen, Braufcenburg och Pommern, Schlesicu, Posen, ©achfeit, Ne-
denhen, Westfalen; lwar och en af dessa styres af ett General-befäl
under en kommenderande General; t anseende till civila förWaltningen
besiar staten af 10 provinser: Ost-Preussen, West-Preussen, Branten*
burg, Pommern, Schlesien, Posen, Sachsen, Westfalen, liilich, Cleve
och 33erg, Nederrehn. Samilige Rikets Provinser äro ställde under
åtta Öfwer-Presidenter. Med undantag af Ost- och West-Peussen,
samt Rhenprovinserne, hwilka endast hafwa en, förwaltas hwardera af
de öfriga af hwar sin ÖfWer-President, som besörjer landets allmän*
na angelägenhe er och har den högre ledningen af religions- och under-
wiétitngéWerfet; särflilfcta styrelser förwalta polisen och uppbördswerket;
Högsta Domstolen är det så kallade Geheime-Obertribuual, och der»
under lyda 13 Öfwcr-landtrottcr, äfWensom Kammarrätten i Berlin och
Öswerappellations- samt Hofrätten i Greifswald.

I. Dst-P reus sen , ett flått land, med fruktbar jordman och
ett mängd små insjöar, der industrien ItfWal icke ar af särdeles bety-
denhet, innefattar: 1) Styrelse-området (Regterungéfcejirf) Ko-
nigsberg, med hufwudstaden t det egentliga Preussen, Kbnigsberg,
en af de wigtigaste handelsstäder wid Östersiön, öswer en swenst mil t
omkrets, har 70,600 inwänare ett Universitet (siiftadt 1544), ettKongl.
Slott, fäte för Öswerpresidenten i Ost- och West-Preussen, samt för
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flera af Rikets kollegier; dessutom aro har att märka stadertie i Memel,
den nordligaste staden t PreuésitTa staten, på en sandstätt Wtt> inloppet
titt Kurische Haff, med listig handel och 8500 inwånare; Pillau, pä
en landtunga wid inloppet till Frifche Haff, med betydlig sjöfart, 4600
inwånare och fästning: Braunsberg, wib Passargestoden, med flera
underwtsningstanstalter och 6800 inwånare, drifwer betydlig handel med
spanmål och träwaror; Prettfifcft Eylau och Friedland, bekante af
fältslagen 1807. — 2) Styrelse-området ® nn en, med
städerne Gumbinnen, som har 6600 tnivånare, flera underwisuings-
austalter, och drifwer en icke obetydlig spanmålshandel; Tilsit, fom
brifwer betydlig spanmålshandel och har 12,000 inwånare, (fred 1807).

11. West-Preussen, ett till större delen sandigt land,som likwäl wid SSeichseln har flera fruktbara trakter. Här märkes:
1) Styrelse-området Danzig, som innefattar städerne: Dan-
zig, wid Weichselstoden, den wigtigaste handelsstad i Preussen, med
63,000 inwånare, samt start fästning; söder om staden liggerön Wer<
der, och wid Wetchselns mynning, fästningen Söcichfclmiittbe El»
biug, wigtig handelsstad wit $rtfse Haff, med 23,000 inwånare;
Mariettburg, med wigtig handel och 6000 inwånare, i medeltiden
fätet för Tysta Ordens HärmciNare; det forbna Munkklostret Oliva
(fred 1660). — 2) Styrelse-området M a rien werder, med
städerne: Marienwerder, wid en biflod af Weichseln, med ett stött, der
stunbont Tysta OrdenS ©tormästare residerade, stor Domkyrka, 6000
inwånare och wigtig frukthandel; Graudcnz, wib Weichseln, meb 9500
tnivånare och der brebwib fästningen af samma namn; Äiiilm, wid
SCBetchsel, fordom betydande såsom Hansestad och säte för en mäktig
Biskop; Thorn, wib Weichsel, Preussens älbsta stad, anlagd 1231,
seban en wigtig Hansestad, eröfrad af Swenstarne 1655 och 1703,
handlar med spanmål och skogsprodukter, har 11,000 inwånare.

111. Brandenburg, som..innefattar nästan hela Mark-Vran-
denburg, Nedra Lausitz, en del af Ofra Lausitz och Schlesien fantt en
liten del af (Sachfen, är till stor del ett med stogar betäckt fanbfält,
ber likwäl äswen ätsttlliga fäbeörila trakter förefinnas. Hit hörer:
Stads-området Berlin, med Preussista Monarkiens hufwudstad
Berlin, Konungens Residens och en af de skönaste städer i Europa,
inemot 2 Tysta mil t omkrets, meb 300,000 inwånare, en mängd prakt-
fulla byggnader, Wtgttga fabriker, ansenlig hanbel, ett berömbt Univer-jttet samt ett stort publikt »ibtiothek. — 2) Området sör Sty-
relsen t Potsdam, med städerne: Potsdam pä en ö, med 32,000
inwånare, många fabriker, fantt det nära belägna Kongl. lustslottet
Sanssouei, der K, Fredrik den store ofta »vistades; Gharlottenburg,
wib Spreefloben, meb 6000 inwånare, twenne Kongl. Lustslott, en tvae-,
ter park och flera wackra monumenter; Brandenburg, wid Havelfio-
den, en af landets äldsta städer med wigtiga yllefabriker och 13,000
inwånare; Spandau, med 6000 inwånare och stark fästning; $Uu*
Nuppin, med 6500 inwånare, famt Prenzlau, met> 10,000 inwå-
nare och Wigtiga fabriker; Fehrbellin, (fältslag 1675); Grostbeeren,
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(fältslag 1813); luterbock, (fältstag 1644);, semte byn Denne-
toitz, (fältslag 1813); Sötttftoef, (fältslag 1636). — 3) Områ-
det för Styrelsen i Frankfurt, med stäberne: Frankfurt
att der £bcr, en wigtig^ handelsstad, som har 18,000 inwånare;
Kustrin, wib Ober och Warte, meb 6000 inwånare, yllefabriker och
fästning; Lc.ndsberg, meb 9800 inwånare, betybliga yttefabriker famt
stark spanmåls- och uflhanbel; 3itUtcftau, med 5000 inwånare och flå*
beéfabrifer; Krossen, wib Öder, meb 4000 ittw., yttefabriker, hanbel
och fjöfart; ©nben, med 8000 inwånare, klädes- och tobaksfabrifer;
ftorndorf, (saltstag 1758). Kunnersdorf (fättstag 1759).

IV. Pommern, är ett slättland, titt en del sandigt, men
dock wäl odlabt, och innefattande: 1) Området för Styrelsen i
Stettin, font inbegriper bet gamla Söorpommertt' och det weftltga
Hinterpommern. Förnämsta Staden är: Stettin, nära Oderns ut-
lopp, wäl befäft, meb ett Kongl stött, 35,600 inwånare, många fa-
briker och wigtig hanbel; mtnbre handelsstäder äro: Slnftant, Dem-
mitt, Pasewalk och Stargard; hit räknas ock öartte Wollin och Use*
dom med staben och hamnen Suuurntuube. — 2) Området för
Styrelsen i Str un d, innefattande det sedan 1648 Swensta 25or-
pommern, som 1815 afträddes till Preussen, meb stäberne: Stralsund,
hwars hanbel, sebatt benna stat af Swerige afträddes, nästan alldeles
förswunnit, har 15,000 inwånare; Greifswald meb 9000 inwånare
och Universitet (sliftadt 1456); Wolgast, wib fectte, meb 4000 in-
wånare, hamn, handel. Hit hör äfwen ött Nugen, Tpfflattfcé största
ö, med utmärkt wackra trakter, men till sitt ge.ialt högst oregelbunden,
af hafwet bjupt inssuren; här finnes bet bekanta ktitberget Stubben-
famnter, staben Bergen, famt Tystlands nordligasle spets, 3lr¥ona.
— 3) Områbet för Styrelsen i Köslin, meb stäberne: Kös-
ttt, som har 5600 tnwånare; Krlberg, meb 6000 inwånare, hamn,

fabriker och hanbel, samt stark fästning; Rugenwalde, med 4000 in-
wånare, hamn, ffeppétrarf, sjöhandel och sjöbad; (Stolpe, med 6000
inwånare, fabriker och sjöhandel,

V. Sehlesien, innefattande nästan heta det gamla Schlesiett,
en del af Ober-Lausitz, Ncumark och ©refftapet Glatz, ett titt en del
stogrtft och bergigt land, men som äswett äger många fruktbara slätter
med idoge inbyggare. Här märkes: 1) rådet för Styrelsen
t Breslau, meb Räberne: Vreslau, en af Tystlands wigtigaste han-
delsstäder, Schlesiens httfwudstab, har många fabriker och brifwer gan-
sta Betydlig hanbel, Universitet meb stort Bibliothek, 98,000 inwånare;
Vrieg, med 11,000 inwånare och ansenliga linne- och klädesfabriker;
Dels, hufwubstaben i Furstenbötnet Oels och Bcrnjtabt, tillhörigt Her-
tigen af Braunfchweig, fäte för Hertigliga regeringen, 6000 inwånare;
Frankenstein, meb 5300 inwånare, och Reichenbach, meb 4200
inwånare, fofa icke obetyblig fabrtférörelfe. Neichenstein och Silber-
berg, bergsstäder, wib hwilken sistnämnda finnes ben uti klippan uthugg-
na fästningen af famma namn; Schweiduitz meb 10,000 ittwåttare,
fabriker och fästning; Glatz, wib Neise, emellan 2:ne befästade berg,
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gamla och nya fästningen, med 8500 inwånare, och manufakturer. —

2) Området för Styrelsen i Liegnitj, med stäberne: L!eg
ml?, som har många linne- och vllefabriker samt 10,000 inwånarc;
Hirschberg, wigtig bergs-handelsstad och fabriksstab meb 6700 inwå-
narc; Bttuslatt, meb ett seminarium för stoflärare, sabrifer och 5000
inwånare; Golbberg, fabriksstab med 6500 inwånare; Grosiglogau,
wid Öder, meb fästning, fabriker och 10,000 inwånare; Sagan, huf-
wubstab i Furstenbömet Sagan, sate för ben hertigliga regeringen, 4800
inwånare; ©rtittberg, fabriksstad meb 10,000 inwånare; ©örlifc,
säte för Oberlausitzsta Wetenstapssamft.nbet, wigtiga kläbes- och linne-
fabriker, 12,000 inwånarc; Laubatt, meb åtskilliga manufakturer och
5000 inwånare; 2&al)lftnbt, (fältstag 1813). — 3) Området
sör Styrelsen i Oppeln; der märkes städerue: iOppeltt, wid
Öder, med ett sällskap till Biskötselns fullkomnande, famt 6000 inwå-
nare; Neiefe, befäst stab wib floden af samma namn, meb 10,500
inwånarc, åtffillige manufakturer, timntcr- och spaumålshandel; Kosel,
befäst stab wib Öder meb 3600 inwånare; Natibor, meb ylle- och
linnefabriker famt 5500 itnvånarc.

VI. P ofett, en bel af bet foibna Polen, ett till större belen
statt land, som innefattar: 1) Området för Styrelsen i Po-sen, meb stäberne: Posen, sätet för Öswerpresibenten i Provinsen,
har läber- och tobaksfabriker, hanbel, 38,000 inwånarc; iteSzno eller
Lisfa meb 8000 iniv.; Frauftadt, meb 6000 inw., Nawics (Näwisch),
meb 8000 inw., Krotoszyn (schin), meb 6000 in»v , ,'boge fabriksstä-
ber. — 2) Området för Styrelsen i Bromberg, med stäber-
ne: Vromberg, som har 7000 in»»., fabriker och handel, samt Gne
fen, meb 6000 inwånare, ber forbom Konungarne i Polen blelwo krönte.

VII. Saehfett, innefattar Altmark, Herligbömet Magbeburg,
Furstenbömet Halberstabt famt belar af forbtta Konungariket Sachsen,
äfwenfom något af forbna fria Riksstabens gebiet. Lanbet är för bet
mesta statt och fruktbart med stöna stegar, men hopflickadt emellan an-
dra ©tateré områden. Hit hörer: 1^ Området för Styrelsen
i Merseburg, med städerue: Merfeburg, wib ©aale, som har en
berömb Domkyrka, ölbryggerier, och 9000 inwånare; Lutzett, bekantas
flera fältstag, isynnerhet 1632, bå K. Gustaf II 2lbolf ber stupabe;
>>alle, Wib ©aale, som har Universitet (siiftabt 1694 och meb bet
Wittenbergssa förenabt 1817), flera lärba samfunb, stort saltWcrf,
38,000 inwånare, samt flera fabriker; ©téiebett, Bergssiab, meb 7000
inwånare, Luthers fobelseort; Naumburg, fabriksstab, meb 9000 in-
Wånare, handel och Wtnstötfcl; Heitz, wib Elster, meb 8000 inwånare
och många fabriker; aßeisfettfelé, mit Saale, meb 6000 inwånare,
åtstillige fabriker och ett stött, som begagnas till crn; förgått, wib
Elben, befäst stab, meb 7000 inwånare, fabriker, skeppsbyggen', hanbel
och winobling; Wittenberg, före 1817 Universitetsstab, meb monu-
ment öfwer Luther, som här börjabe sin Kvrkoresormation, 7000 in-
wånare; Muhlberg, wib Elben, (fältstag 1547); här äro äfwen be-
lägue de t krigshistorien bekante byarne Nosibach (sältstag 1757) och
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Auerstiibt (fältslag 1806); Altranftadt (fred 1706); hit xätnat
ock Grefstapet Stolberg. — 5) Området för Styrelsen t
Magdeburg, med städerne: Magdebttrg, bcsäst stad wid Elben,som har 45,000 inwånare, många fabriker, betydlig handel, och en
gammal berrmb Domkyrka; Halberftadt, med 19,000 inwånare, »vac-
fer Domkyrka och åtstilligc manufakturer; Quedlinburg, wid 33obe,
med 13,000 inwånare, f. d. hufWudort i ett ©tift, hwarsAbbedissa War Tyst Rtféfurftinna; 2lf*crélcben, mcb 9000 inwåna-
re och ansenliga ylle- och linnefabriker; Stenbafyl, fordom hufwttdsta:
den i Altmark, med nigtiga fabriker och 6000 inwånare; Tanger-
mönbe, Wid Tangers utlopp t Elben, med 4000 inwånare, skepps-
byggeri och fjöfart; Saltzwedel, med 6500 inwånare, fabriker och
handel; Gardelegen, med 5000 inwånare och stora bryggerier; Wer-
ningerobe, @ref|lfap, tillhörigt Grefwen af Stolberg Werniugcrode,
med staden af samma namn. — 3) Området för Styrelsen i
Er surt, hwarest märkes städerne: (Srfurt, »vid floden Gera, befäst,
har 26,000 t'n»vånare, sicrahanda fabriker, en präktig Domkyrka meb
en ofantligt stor klocka; STCorfcljaufett, med 10,000 "inwånare, hwilka
tfcfa handel med spanmål och bostap; Muhlhaufen, wib Unstrut, med
10,000 inwånare, som drifwa fabriksrörelsc och handel; Lattgenfaltza,
wid ©altza, med 6700 inirånare, sivaswelbafc, fabriker och betydlig
fpanmålehautel; dessa 3:ne sistnämnde städer Woro fordom fria Nitt*
städer.

VIII. Söcftfalcn, som innefattar Hcrtigdömet West-
fålen, Fursteudömena Minte Pabetborn, Mi>!,ster, ©alm, ©iegen,
Korvei samt åtsiilligc Grefstap och mindre besittningar, är ett dels slätt
dels bergigt land. Spit hörcr: 1 ) Området för Styrelsen t

Muns t med staden SWtiuftcr, wit floden Aa, font har en be-
römt. Domkyrka och 23,000 intvånare. Inom detta område finnas fle-
ra Furstliga besittningar. — 3) Områbe t för Styr el fen t
Minben, mcb stäbcrnc: Minben, wib Weser, är befäst, har ett stor
Domkyrka och 8000 inwånare, font brifwa siöhandel (fältstag 1759);
Paderborn, der Paderftoden upprinner niiber sjelfwa Domkyrkan,
7000 inwånare; bet War i granstapet af Paberborn, som år 9 de Ro-
merste Legioncrne unber Parits, blefwo slagne af Cherusterne; Viele-
feld, med 6300 inwånarc och wigtiga linnemanufaktnrer. - 3) Områ-
bct för Styrelsen i Arnsberg, med jtäberne: Arnsberg, li-
ten och obetydlig; fcaium, mcb linnemanufaktnrer oeh 5300 inwånare;
3fertol)it, meb 6500 inwånare och wigtiga- metallfabriker; Soeft,
meb 8000 imvånare och en Domkyrka, samt iSortmuttd, med 5000
inwånare, fabriker och handel; Grefstaperne Witgenftein och Sint-
burg.

IX. 3«ltclj, Kleve och Ver g, innefattande Hertigdömet
Berg, Kleve, 3uftfs, ©cidern, Furstendömet Moenrs, delar af Erkestif-
tet Köln, (Stiftet (ssfen och Werden, Herrstapet Homburg och Gim-
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born *) och inbcgripanbe nedra Rhens gebtct ända titt Nederländska
gränsen, hwaraf norra delen är statt, men den sydliga delen bergig.
1) Områbet sör Styrelsen i Ditéfelborf, meb stäbcrnc:
Dtisfeldorf, en ston stab wib Rhen, meb god' hamn, wigtig hanbel
meb win, samt 32,000 inwånare; (Sifcerfeld, med 35,000 inwånare,
fattatt Tystlands Lyon, wigtiga linne-, siden- och spetsfabriker, och en
betydlig handel; Barmeu, »ned 28,000 imrånare, samt en mängd fa-
brifer; Sennep, med 6000 inwånare, manufakturer och handel med
Rhcnstt och Mofetwin; (Soltngen, med 4000 inwånare, jern- och
stålfabrifer (förträffliga wärj^flingor); Kleve, med flerahanfca fabriker
och 7500 inwånare; Söefel, starkt befäst, fabriker och handel, 11,000
inwånare; Duisburg, med 5500 inwånare, hwarsehanda fabriker,
handel på Nedcrländcrne; Mithlheim , wid Ruhr, 6500 inwånare,
fom drifwa handel med stenkol och manufakturprodukter; Krefeld, med
blomstrande sibenfabriker, 13,500 inwånare och ansenlig hanbel (fältst.
1758). — 2> Området för Styrelsen i Köln, med stäberne:

Köln, (Fr Cologne), som har 74,000 inivåuare, en wi.tig hanbels-
stab wib Rhen, hnfwubupplagsortcn för RhentTa »vincrne, med många
fabriker för det bekanta Cau de Cologuc; Bonn, med Universitet och
13,000 iniwånare; 9)fuhl^eim, wid R(;en, med fabriker och handel
samt 4000 inwånare.

X. ® t orhert ig do me t Ned errh en , font innefattar de-
lar af (Srfebistopöfcömet Köln, Hcrtigdömet liilich, ErkcbistopSdömet
Tricr, Pfaltz, ©refstapet ©aarbriicf famt flera andra fmärre Provinser
och Riksstäder. Landet är en högslätt, i anseende till fruktbarheten myc-
tet olika; trakterne och dalarnc omkring floderue äro ifynfterhet fruktba-
re, och många bland bem, t. er. dalarne wid Rhen och Mosel, äro de
skönaste i hela riket. i; it hörer: 1) Området för ©tyrelfen i
Koblenz, med städerne: Koblenz, wid westra Nhenstranden, fästning,
18,000 inwånare, hwilka drifwa betydlig handel med »tnn, qWarnste-
nar och stenkol; KreUjjnadi, med förträffliga lädergarfwerier, 2:ne falt-
werf, och 8000 inwånare; £öe£lar, fäte för den sordna Nikskammar-
rätten; ©hrenbreitftettt, fästning. — 2) Områbet för ©tyrel-
fen i Slachen, »ned stäbcrnc: Aachen, (Fr. Aix la Chapelle),som har 40,000 inwånare, en stor Domkyrka ber forbom Tysta Kcj-sarne kröntes, många fabriker, betyblig Hanbel, mycket besökta warma
bab (frebstut 1668 och 1743, kongress 1818), samt Sitlich, med 3000
inwånare och fästning; Gupen, med Wigtiga klädesfabriker och 10,000
inwånare; itilalntebto, wid Marchftodcn, med de wigtigaste garfwerier
och läberfabrtfer i riket famt 4000 inwånare. — 3) Området förStyrelsen i Trier, med stäbcrnc: Trter, i en ston bal Wid Mo-
sel, en urgammal stad, font har 17,000 inwånare; Saaxlouié, wid
Saarftoden, befäst stad, font har 4500 utmanare, t ffabenö granstap sin-

*) Preussiska Rhenprovinserne omfatta gebietet af icke mindre än 82 fordna
Riksständer, hwilka genom Stitsbeyutatioiiöreceöfett och Wienerkongresfen, dels
helt och hållet förswnnnit, dels förlorat sin oafhängighet.
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nas bctybliga bly- och jerngrnfwor; Saarbrck, wib ©aar, med 7000
inwanare, manufakturer, någon sjöfart och handel.

Furstendömet Nenfchatel, kommer att upptagas uti bcstrifningcn
öfwcr Helvctiey.

Vsterrike.
(St ån och Stotlaf. Österrikista Kejfarefcömet *j, (12,300

qwadratmil), är sammansatt af flera till naturbeskaffenhet och inbyggare
ganska olikartade länder, fåfom delar af Tystlanb, Italien, Ungern, en
del af fordna Polen, famt (lyriska Provinserne; bet gränsar i östertill Nystlanb och Turkiet, i sober till Turkiet, Abriatista hafwet, Kyr-
kostaten, Mobcna, Parma, ©arbinfta lanbet, i wcstcr till Helvetien ochTystlanb, i norr till Tystlanb, Preuésista Staten, fria Staben Kråkan
och R»;stlanb.

Berg och Watten. De till Österrikiska Kejsarbömet höran-
de länder äro i allmänhet gansta bergige, cnbast i norr och öster, i
sydwcstra Ungern, i ©lavonien och ©aöizten finner man egentliga slät-
ter. Karpaternc och Pöhmista eller Snbetilka bergen omgifwa grätt*
forne, och Alpcrnc meb sina mänga grenar framtränga från Ttrolen
långt in i Nitet. — I'anbeté hufwubflober äro Donau, meb best mån*
ga grenar på norra, och tyo, på sobra siban af Alpcrnc. Wib norra
gränforne uppspringa: Elbe, H^dcr, Weichsel och Dttiester. Nitet
är bestutom förfebt meb stera Insjöar, äfwensom meb åtsttlltge segelba-
ra kanaler.

>#

* 3nbt)ggarc, Näringar och Handel. I affeenbe på
Österrikiska Kejsgrebömcts inbyggare gäller bctsamma som namnbcs om
Preuésarne, ty Ouerrikista Statcrne äro bebobbe af få många olika
Nationer, Tystar, Polackar, Ungrare, Judar, Armenier, Greker, Ita-
lienare, Fransmän o. f. w , att watt icke kan för bem bestämma någon
gemenfam nationalkaraktcr. Inbyggarncs antal stiger till något öfwer
36 millioner, af hwilka 12 millioner räknas uti Tysta Arftänberne, nå-
got öfwcr <N millioner uti Italienska länberne, och 19^- millioner uti
Gallizten Bukowina och Ungerska lanbet. — Probukternc äro mångfal-
bige. De många bergen lemna allehanda metaller: Guld, Silfwer,
OwicksilfWer, Koppar, Bly, lern, o. s. w. Boskapsskötseln drifwcs t
atstilliga provinser med mycken framgång, ©pattmaf, Majé, Ris, famt
allehanda frukter fas äfwen i öftuerflöb. ©itkcs-afwcln, »vinstötfeln och
bistötseln lemn» ock icke obetydlig afkastning. Fabrikcrne blifwa allt me*

.ra blomstrande. Inrikes handeln är anfenlig, och den utrikes, isynner-
het ined Turkiet, listig.

Den herrstande Religionen är ben Katholsta; men likwäl talat
Protestanter och andra Religionöförwanbter, hwilfa alla njuta fii reli-

) Till fcebeit i Pretzburg 1805 förde Österrikiske Kejsaren, fafom Tysta rikets
öf«erhitf»»iib, titel 'af Romersk Kejfare, hwilken wärdighet, i fenare århundra-
den, uteslutande warit fästad wid detta hus.
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gionsöfning. Wetenstapcr och konster äro i allmänhet högt aktade, men
de sörre genom regeringens misttrogenhet mot alla nya upptäckter min-
dre blomstrande än i öfrige Tysta statcrne. Statsförfattningen dr
ärftligt mouarkist, genom ständer något inskränkt i Ungern, hwaré Ko-
nung Kejsaren är. På fredsfot stiger Krigsmaktett till 270,000 man
och på krigsfot till 750,000 matt. Flottan har sin station i Triest, men
är af föga betydenhet.

Landets indelning. Österrikiska Monarkien består af föl-
jande Stater: 1) Tysta Arflanderne, tillita med Konnngarikct Illy-

rien. 2) Konungariket' Gallizien. 8) Ungerska Statcrne tillika med Ko-
nungariket Dalmatien. 4) Lombardist-Venetiansta Komtngaritct.

A) Tyfka slrflänt>erne, eller Kcisarcbömcts Zpffa land-
staper, äro bergiga, nästan öfmeratlt omgifnc af bcrgsfebsor. Emellan
bergen finnas många »vidsträckta balar; den fattiga belen har ett wilbt
utseenbc och är uppfyllb af morasser. Inbyggarnes antal stiger till om-
kring 12 millioner, hwilka hänföras till twenne hufwubklasscr: egentlige
Tystar och Slawer (be sistnämnbe utgöra öfwer 5 millioner och bebo
Böhmen, Mährcn, Steiermarl, Kärnthen och Kratn); dessutom uppe-
hålla sig omkring 80,000 Inbar i benna bel af riket. Tysta axflän-
berne utgöras af följanbe lanbstaper:

1) O rkeher tig dö m e t £fterrtfe, en bördig dal, emel-
lan Böhmista bergen och de så kallade.Noriste Alpcrne, fom genomstä-
res af Donau. Det innefattar: a) Österrike nedanom Gnö,
(Ncdra Österrike.), eller östliga delen, hwarcst befinner sig hufwndstaden
for alla Österrikista statcrne och Österrikiske Kejsarens residens 2öien
(bclägr. 1529, 1683; fret> 1735; fongrest 1815), öfwcr 2 Swensta
mil i omkrets, beståenbe af ben egentliga staben, som är befäst, och 34
förstäber, bland hwilka Lcopolbstabt är ben förnämsta. Blanb benna
stabs märkivärbigheter äro: ben göthista S:t Stephans Metropolitan-
kyrka meb ett torn af 213 alnars hösb; Kejferl. Rcsibcnsstottet meb ett
bibtiofyet af 360,000 band och 12,000 manustripter Setbcbere, ett
Palats meb en förträfflig samling af målningar; Universitet (stiftabt
1365); Akabemien för ee stöna konsterna; Fabrikerne äro utmärkt »vig-
tige, och Wien, som är sätet för alla rikets högre Kollegier, är äfwen
mcbclpunktcn för Österrikiska har.betn; inwåttarneé antal stiger till 358,000;
Augarten och Prater, bekanta lustställen, äro bclägnc t sörstabcn Lco-
polbstabt. Här märkes för öfrigt: Lustslotten <§ttfönbxnnn, (fred 1809)
och Laxenburg; Stäbernc: Nettftadt med en Militar-Akademi, 11,000
inwånare, och s>aimburg, med den största tobaksfabrik i Riket; slfpcrn
och (Uslingen, byar, samt Deutfch 28agram, en liten stad,„märk-
wärdige genom blodiga stagtningar under året 1809. — b) Öster-
rike ofwan dnt (Öfra Österrike), med stävcrne: Linz, fom har
flera fabriker och bland bcm en stor lläbeomanufaftur, hwilken brifweé
för Kejsarens räkning, samt '24,ooo inwånare ; Salzburg, Erkebistops-
sätc, Kejiseriigt stött, präktig Domkyrka, fabriker och hanbcl, samt 13,000
inwånare och ben brcbwib liggande fästningen Hohettsalzburg ; Stenex,
med 11,000 tnwånare och stora metallfabriker; Ens och Söelö, min-
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bre staber med åtskilliga fabrtfsinrättningar; SBrauttau, fordom en
gränsfästning. I denna provins finnas de rikaste faltgrufwor.

2) Hertigbömet Steiertttarf, ett bergigt och stogfcelväyt
lanbstap föder om Österrike; med Stäbcrnc: Grätz, »vib stobeit Muhr,
fom har Universitet (stiftabt 1827) famt 42,000 inwånare, en wigttg
handels- och fabriksstad; Leo&cn (fretsprei. 1797). Sö*artensell, be-
kant »vallfartsort.

3) Konungariket 3llyrien, upprättadt år 1816, be-
stående af ..Hertigtömena Karnthen, Krain, Gnvernementct Trieft,
en del af Österrikista ftriaul, Österrikista och Venetiansta Sftrien,
en del af Kroatien och några öar. Detta landstap, beläget föder om
Steicrmark änba till Abriatista bafwet, uppfyltt»t af berg, som äro rika
på metaller, meb ett Italienskt klimat wib kusten, innefattar: 1) ®u-
vernementet Laybach, fo»n utgöreé af be forbna Hertigbömena
Karnthen och Krain, och har stäberue Laybach eller Lublana, hufwub-
siaben uti Illyrieit, forbom t Hertigbömet Krain, meb 12,000 inwåna-
re; Äiageiifttrr, forbom hufwubftaten i Hertigbömet Karnthen, meb
20,000 inwånare och betyblig hanbel; 3&ria, bcrgstab, meb xita qwick-
silfwer-grufwor. Här sinnes äfwen ben märfwirbiga Zirknitzer-fjon,
fom en bel af året uttorkar, få att på bottnen af densamma kan stör-
bas HirS oh foberwärtcr. — Gouvc rne mcntct Trieft, med
stäverne: Trieft, befäst, den wigtigaste handelsstaden i riket, med mån-
ga fabriker och 50,000 inwånare, hamnen beföfeé årligen af omkring
8000 fartyg; Eapo d'lftria, pä en ö med 5800 inwånare, stor hamn
med citadell, betydlig winhandel; Novigno, på en halfö uti Adriatiska
hafwet, meb 2ne förträffliga hamnar, steppswarf, sisterier, hanbel med
win, sist, olja, 10,000 intvånare; Gorz, med åtstilliga läroanstalter,
Wigtiga sidenfabriker och 10,000 inivånare; öarne Cherfo, Dsfero
och ©eglia.

4) Greffkapet Tirol (Tyrol), öfwer allt nppfylldt med
höga ficflar, hwilkas spetsar betäckas af civig snö, irteb meltatiligganbe
warma balar. lubyggarne äro kände genom sin tillgiswenhet för Ö=
stcrrikista Kejsarehuset *). I detta Furstendömc sinnaö ©täoerne : Ins
bxnd, på alla sibor entgifwen af höga berg, meb Universitet (stiftabt
1826), betyblig rörelse och 11,000 ntwåuare; Kufftetn eller Gerold-

ftein, bergfästning; Brixen, nu mera en miubre stab, hwars inwånare
idka winhanbel; Trident, med 12,000 inwånare och wigtig handel
(Tridentinsta Kyrkomötet från 1545—1563); Votzen eller Bolzano
ej obetyblig hanbeléstab meb 7600 inwånare; Roveredo, meb betybli-
ga sibcnmannfakturcr och 17,000 inwånare. Hit höra äfwen be få kal-
labe Vorarlbergsta Herrstapcrne.

') Tirolen kan ej genom sina produkter nära stita inbyggare, hwarföre en stor
mängd föder sig genom binäringar. £e(a Tyskland är bcrförc öfroetfbäm*
madt af Tirolare, till och med barn, fom resa omkring med Inktwatten, små
handarbeten, o. f. »v.
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5) Konungariket Böfjtnen, en stor, nästan - fyrkantig
bergdal, emellan Erjgebirge, Rieseugefcirgc, Böhmista och Mährista ber-
gen, rik På metaller. Alla dcst stöder, af hwilka Moldan är den be-
tydligaste, upptagas af Elben. Här märkes hufwubstaden och fästningen
Prag, med 120,000 inwånarc, Universitet (stiftabt 1348), stort Kongl.
Slott, en Domkyrka, hwari Söbmcnö Skyddspatron, Nepomuk, sinnes
begrafwcn uti en silfwerkista af 2500 skålpunds wigt, betydliga manu-
fakturer och fabriker, medelpunkten för Böhmista hanbeln; 9?eicf»enberg,
wib Neisfcflobcn, meb 11,500 inlvånare, Pilfett mcb 9000 inWånare
och Budweis med 8000 inWånare, fabriksstäbcr; Karlsbad och Top-
litz med berömda hälsobrunnar och warma bad; ©ger, »vid stöden E-
ger, 10,000 inWånare, fästning; laukowitz, Lowofitz, Slolin, Stulm,
märkwärdigc i Krigshistorien.

6) Markgreffkapet Mähren, samt Österrikiska delen
af Schlefien, emellan Böhmen och Ungern och Preussiska Schlesien,
Städer: Briinn, hufwudstaden och feen wigtigaste hanbclsstabcn i Mäh-
ren, har 38,000 utwånare; Olmutz, handel med linwäfnad och orar,
15,000 utwånare; Iglatt, fästning och fabriksstad wib Mährista ber-
gen, meb 14,000 inWånare; 3«aym, mcb 6000 inwånarc och en stor
ffejferl. tobaksfabrik (fältslag 1809). Furstliga Kannitzsta stöttet Au
fterlitz (fältstag 1805). Uti Österrifista andelen af Schlesien märkes
Stätexne: Troppau (kougrcst 1820), hufwubstab fom är befäst, har
åtstiflige fabriker och 13,000 inWånare, hwilka brifiva lisiig handel, famt
Sefcftett, meb 7000 inwånarc, som ibka fabriksrörelse och handel
(fredsslut 1779).

B) Konungariket ©allijicn eller en del af forbna Ko-
nungariket Polen, förwärfwad genon» detta xitett beltting ejitellan Ryst-
tand, Österrike och Preussen, en högstätt, rik på säb; cnbast wib sydwe-
stra gränsen och i bet bithöranbe Bufotoina är lanbet genomskuret af
Karpathcrncs ftbo-åfar. I best uorbliga bel upprinner Wcichseln, och i
dcsi sydligare Dntestern. Inbyggarne, 4,500,000, äro till större delen
Slawer. Städer: Lemberg, ©uvernörens residens, med Universitet
(stiftadt 1784), många fabriker, betydlig handel och 59,000 inwånare;
Brody, med 24,000 inwånare, dcribland 11,500 Judar, samt anfenlig
handel; Wteliczka (Wilischka) med be Wigtigaste bergssalt-tillgångar i
Europa; Sarnopol, med 10,000 inwånarc och åtskilliga läroanstalter.
— I Bucowina märkes hufwudstadcn Czernowitz (Tschernowitz), med
7000 inwånarc och icke obetydlig handel.
„ (I) Ungerfka Stat erne utgöra den »vidsträcktaste telen afÖsterrikista monarkien, med de största slätter i Europa; - endast t norr

och wcster finnas berg. — Konungariket Ungern innefattar, i sin wid-
stracktaste bemärkelse, icke blott det egentliga Ungern, utan äfwen Sla-
voniett, en del af Kroatien, Stebenburgen och ©almatten, med
en folkmängd af ofwer 15 millioner, öfwer hwilka länber Kejsaren afÖsterrike regerar såsom Konung af Ungern, och ber hans makt är in-
skränkt af Ständer och Rttölagar. — ©et egentliga Ungern genomstä*res af Donau, med dest mänga grenar, utaf hwilfa de märkwärdigafte
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äro: Theift (utmärkt sistrik), San, Srau, SÖhttjr, $iaab. Dcsi-
utom finnas, utom de betydligare, .Balaton och Nenstedler @?ee,
många fmärre ssöar och trast. Klimatet är warmf, när man undan*
tager norra delen. Lanbet är särdeles rikt på Mineralier (såsom Gulb,
©ilfwer, Koppar, lern, öls;, £l»vtcffilfwer), mångahanba säbeéstag
samt ädla winsorter. I be stora stogarne finnas en talrik stara af »vil-
da djur, Vjörnar, Wargar och några få Uroxar. Inbyggarnc, af
flera särstilda Rattoner, stiga til ett antal af 9 millioner. De egent-
lige Itngrarne äro en ftintf folkstam, flitig oh arbetsam. De lägre folk-
klasscrne och många af den berwaranbc talrika abeln äro ganska okun-
nige och ohöffabe. De fatta ett högt »värbc på fina gamla rättigheter,
sebwanor och författningar. Det egentliga Konungariket Ungern inbetas
t Öfra och Nebra Ungern, famt i 4 kretsar. — 1) Re bra
Ungern: a) Kretsen på benna siban Donau, har siäberne:
Ofen eller 33iida, i en ston trakt wib Donau, »ncb 30,000 imvånare,
präktigt Kongl. stött, fabriker, starkt befäst, Ungerus nmvaranbe huf»tmb-
stad; 9>cftl), på östra stranden af Donau, med 75,000 inWånare, Uni-
versitet (stiftadt 1635), medelpunkten för hela Ungerns handel; Preft-
burg, Wid Donau, med 38,000 inwånarc, fom drifw.» betydlig handel,
forbom Ungerns hufwndstad och der Ungerstc Konungarnc nu krönas
(fredsslut 1805); Therefianopel eller £()erefieuftat»t, med stark
bostapshandel och 30,000 imvånare; ÄecjTreittct, med betydlig handel,
winobling och 34,000 imvånare; 3leufoyl, bergsstat, med 10,000
imvånare och betyblig hanbcl met» scrnwaror; (Svan mcb 10,000 in-
wånare, fäte för Ungerns Erkcbistop; Schemnitz, stor bergstad med
20,000 inwånarc och högst wigtiga gulb* och silfwcrgrufwor; Kremnitz,
meb 5500 inWånare och rikhaltiga gulb- och silfwcrgrufwor; Zentha
(fältstag 1696). b) Kretfenpå anbra siban Don au, (emellan
Donau och Drau), har stäberne: Oebenburg , nära Nensjön,
mcb 12,000 imvånare, wigtig winstötsel och betybliga stenfolégntfwor ;
Alomorn, befäst stab, mcb bet»;blig handel och 19,000 inwånarc; Naab,
med 16,000"inwånarc och listig spanmålshanbel; Stuhlweisseitburg,
med 20,000 inWånare, yllefabriker, »vinodling, der fordom Ungerska
Konungarne kröntes; Funfkirchett, mcb 12,000 inwånare, sent odla
ett utmärkt min och tobak, betybliga stcnkolsgrufivor. Byn Sötoltacj,
märkwärbig för Turkarncs fegcr 1526 och neberlag 1687. — 2) Öfra
Ungern: a) Kretfen på benna siban Theiss (norr om flobcu),
har stäbcrne: @rlau, meb ypperliga winberg och 18,000 imvånare;
Kafrfjau, med 12,000 inwånarc, som handla mcb toba) och »vin, starkt
befäst; Gperies och Sokai, berömda for sitt win. Wib byn Sciliczc
sinnes en unberjorbist grotta, fom är warm om wiutcrn och betläbcé
mcb is itnber »varmaste sommarn. 1») Kretsen på anbra sidan
Theis (öster och söder om stöden), har städernc Debreczyu, (De-
berthsin), en af Ungerns wigtigaste fabriks- och hanbclsstäbcr med
50,000 inwånarc; Szegedin, wib Theisi, wigtig hanbclsstab mcb fäst»
ning och 32,000 inwånarc; Wardeiit, en starkt befäst stab, som
har Warma bab och 16,000 imvånare, hwilka ibka betyblig Winobling.
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En bcl af bcnna krets utgör bet få kallade Vanatet, med staden $**.

tttestoar, font har 13,000 inWånare och fästning/fätet'för Banotista
Generalbefälet. — 3) S t or f u r ften d ö met Sieb ett burgen,
är på alla sidor omgiswet och genomsturit af bergst?äckningar. Största
floden är Wtavoé (^Jiarofch), som upptages af Theist Intyggarncö
antal är något öfwcr 2 millioner, af blandad härkomst, efter hwilka det
inbetas i Ungrarneö land, Szeklerncs (gränswaktarncs) land, och i
©achfarncé land. Här »närkcs stäberne: Klaufenbnrg, Hufwubstabcn
för (SiebentitrgfTa Ungern, ber lanbtbagarnc wanligtwis hållas, med
21,000 inwånare; $>erntanftat»t, andra hufwubstabcn i StorfursteN-
bömct, met 16,000 inwånare och inånga märkwärdighetcr; Krouftadt,
med fästning, 36,000 inwånare, tt)tgtt'ga fabriker och handel; Karlsburg,
fordom Söctsfenimrg, med ett citadcll, 6000 inWånare och det syd-
ligaste obferöateriunt i Europa. — 4) Konungariket <&lavo*
nieit och Syrmiett, beläget emellan fioderne Drau och San, är
ett wilbt, trästsullt land med 620,000 inbyggare; den förnämsta der-
Warandc staben är Gsfeg , wib ftoben £)rau med 10,000 inwånare,
sidenfabriker, ncderlagsplats för pelswerkshanbcl. — 5) Konunga-
riket Kroatien, wib fioderne San och £>rau; inbyggarne, till
antalet 1 million, äro Slaver. Här märkes staben Agram, wib San,
mcb 18,000 fmvånare, säte för Ståthållaren t Slabonicn och Kroa*
tien, har listig hanbel mcb tobak och spanmål; äswensom befästa staben
SÖBaraédein, wid Drau, »ned 8000 inwånare. — 6) Ungcrsta kust-
landet eller Sttoralen, under Guvcrnemcntet i Fiumc, hwarest märkes
staden $ittme, som har åtskilliga fabriker, betyblig handel och 8000
inwånare. — 7) itargränfett kallas en fmal lanbsträcka ,

meb» en million inbyggare, långs åt £urti;rå gränsen från Abriatista
Hafwct omkring Siebcnbiirgen tntitt SSufowina, mcb en helt och hållet
militärist statsförfattning. Inbyggarne besitta bcras lanbtegenbomar
sålom län, erlägga icke några afgifter af t»em, men äro födde solbater
och måste bcwaka gränfoma emot Turkarncs ftröfwerier, för hwilkct
änbamål wakthus äro uppförde långö åt gränfen. Inbyggarne äro
I,'kwist berjcmte förpliftabe till hwarje annan krigstseust. 3Jtilitärgränfcn
»'»»belas uti ben Kroatiska, Slavonista, Banatista och Sicbenbiirgista. £>är
märkes: Peterwardein, wib Donau, wigtig fästning (fältstag 1716);
Garlowitz, wit Donau, meb 6000 inwånare och winobling (frebsstut
1699); Semlin, på högra Donaustranben, belägen nära Saufiobens
mymting, mebelpunkten för hanbeln emellan Wien och Constantinopel,
och en neberlagsplats för Tysta och Turkiska Waror, mcb 9000 in-
wånare.

Konungariket mat ien, en fmal kuststräcka och skär-
gård, långs åt Abriatista hafwct, met 380,000 inbyggare, hwilka äro
af blanbab härkomst. Städer: Zara , lanbcts hufwubstab, befäst, har
6400 inwånare, hanbel och fabriker; Spalatro , meb 10,000 inwå-
nare od) åtstillige fabriker, nederlagsort för turftffa waror, som afsart-
das titt Venedig; stagnfa, som har ypperlig hamn, 8000 inwånare,
siden- och läderfabrtker, ansenlig handel, war fordom republik; (Sattato,
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befäst stad, med den förnämsta hamn Wid Adriatiska hafwct. Vland de
kring kusten »varande öar märkes: Vrazza, som producerar olja, win
och frukter, har 13,000 inbyggare; Lcssina (Paros)„ meb ston mar*
mor, 10,000 inbyggare, h»vtifa idka bostapsstötscl, fpanmålö-- och »vinod-
ling; Lisfa, med 2500 inbyggare, som ieftva af sisteri; Outrjola,
(Sorcyra) med 7000 inbyggare, steppswarf winobling; Sftilit (Mc-
lcda), med något öfwer 1000 inbyggare.

D) Lombardifk-Ven etiattfka Konungariket hör
egentligen till Italien, men ■ feban 1815 imber Östcrrikistt Wälbc, ett
bördigt stättland, hwars södra gräns bilbas af Pojtrömmcn. Inbyg-
garneö antal stiger till något öfwer 44- millioner. Landet fördelas: 1)
©uvernementci SUlaUant) med huswudsiaden Mailand eller Sölilano,
fom är belägen på en stor herrltg statt, emellan Tessino- och Abba-fio-
derne, har 150,000 inwånare, präktig Domkyrka, en af de största kyr-
for i »verlbcn, bet stora Ambrosiansta Bibliothckct, stora Theatcrn, ben
präktiga Circus i antik stil; stabens hanbcl och mamtsakturer äro högst
njt^ttVja. Stäberne: Pavia, wib Ticiuo, forbom hufwutstaben i Lon-
gobardtsta riket, med 24,000 imvånarc och Universitet (sttftadt 1361),
halldel och skeppsfart (fältstag 1625, ber Frans I blef fånge»»); <?omo,
wib Comosiön, med 16,000 imvånarc, i en sörtsusaube ncsb, rik på
win och olja; <£remoua, wib Poftoben, meb fästning och 28,000 in-
»vånare; här förfärdigas t»e mest berömda musikaliska instrumcuter, isyn-
nerhet Violiner; Lodi (Napoleons första feger 1706), meb 17,000
inwånare; i best graustap tillrcbes Permefan-oltett ; Mantna, medlen
af Europas starkaste fästningar, läoer- och sidenfabriker, bctyblig handel,
'^7,000 imvånarc; Vrefeia har 35,000 imvånarc, wigtiga gewärs- ,

jeru- och stålfabrikcr; Bergamo, met» 32,000 inwånare, klcibes- och
sidenfabriker famt en af Italiens mest besökta marknaber. Casfauo
och Marignano , märf»värbige i krigshistorien. — 2) ©uvernementet
Venedig meb hufivubstaben Venedig, belägen på 72 större och mindre
öar uti en wik af Abriatista hafwet, hwarföre staben är genomsturen af
ftere kanaler, öfwer hwilka 450 broar äro stagi.c; staben har många
arkitekturens mästerstycken, ett stort bibliothek meb många haubstriftcr,
stor arfenai, och blanb best fabriker utmärka sig ifynnerhet glas- och
fpegelfabriferne; ehuru staben har 24,000 Imt, utgör inwånarneö antal
likwäl blott omkring 00,000. ©raber: S^adtta, wib floben Bacchi-
glione, i en ston och fruktbar tratt, meb 50,000 imvånare, talrika pa-
latser och ett Universitet (stiftadt 1228); öicenja (Witschenza) , wid
nysinämnde stod, med sibcnfabrikcr, inånga stöna platser och 35,000 in-
wånare; Rovigo, meb 8000 inwånare; Srevtfo, fabriksstab, 14,000
tnwånare; Basfano »t>ib Brenta, med 12,000 inwånare, en mängd
kyrkor med många mästerliga målningar, många fabriker, det fordon»
bekanta Remondinsta boktryckeriet, bctyblig »vinodling (fältstag 1796);
Verona, wid &fd), »ned 58,000 inwånare, i l)waxt graustap beiyb-
liga marmorbrott finnat, hwarföre ock be flesta husen i staben äro upp-
förda af marmor, befäst, har många fabriker samt bctyblig transitohandcl;
Udine, meb 18,000 inwånare, fabriker och handel; BeUuno, med

/
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10,000 iuwåuarc, fabriker, handel med träwtrkc, koppargrufwor; fak
tre, med 5000 iuwåuarc och jernwerk. SB^arne Sampo Formio
(frefcéstut 1797), Arcole (fältstag 1706),.. mvoli (fältslag 1797).
— SSejittnutgarttf, tillhörande sifcoltnten af Österrikiska huset, uti Ita-
lien, To"caua, 2Jiot>ena, Wlatfa och Panna, stola blifiva upptagne tvid
bestrifningen öfwcr Italien.

Helvetieu eller Schweitz.
Gräufor och Sto l ef. Hclvetien gränsar i Wcstcr till

Frankrike, i norr och öster till Tystland, i ("öder till Italien och inne-
håller 721 qwabratmil; somliga uppgifwa desi areal titt öfwer 800

ådra mil.
Berg och .Watten. ©chweit^ är det högsta bergland i Eu-

ropa, och kärnan för fodra (Suropaö berg; många bergspetsar räcka
öfwer styarncs »vanliga höjd, och äro beständigt med snö betäckte.
SUpernc genomkorsa lanbet meb otaliga grenar; be sträcka sig från
Mebelhafwet emellan Frankrike och Italien änba till Turkiet och siilsa
Hclvetien från Italien. De högsta bergen i bcnna kebsa äro: Mont-
blatte (14,676 fot högt) höranbc till be fa tattate pennin ska Al-
per c, Drtles, fom hörer till Nhä tiska Alpertte är näst Mont-
blanc be högsta (14,666 fot), Mont Nosa, ©tora ©:t SBernljarb
(23ottaparie 1800), Fittsteraarhoru, Sttttgfrttn, Schreekhorn och
fturca, öfwer I O 000 fot höge. ©:t Gotthard, icke fullt 10,000
fot högt, är medelpunkten för Schtveitzeralperne. Oswcr Alperne gå 3
forträssiiga Wägar, anlagda af Napoleon. — Tfurabergen, fom
stilja Jpelreticn från Frankrike, äro icke få höga*) — Från de ©chlvcitzi-
sta bergen härleda sig en mängd fiober, hlvilka fiy)a åt åtta wäber-

*) Nefor i Schweitz äro förbundne med mänga farligheter. Utom det att wä-
garni wanligen leda öfwer höga klippor och branta djup, hwarest man wib
det minsta felsteg kan nedstörta i en afgrund, och att man ofta nödgas ga
öfwer sprickor i klippor, pa broar blott af snö, hwilka hota att brista under
den resandes fötter, är man äfwen i fara att begrafwas under snö-laviner.
En lanin är en obesiriftig stor snöboll. Wid en liten ssakning i luften, tor-
nar eu liten fuömassa pä högsta spetsen af ett berg, den förökes ständigt af
den snö, som densamma under rullningen träffar, och wärer slutligen till en
stor klump, att den gisirer ett dan, fafom ässan, krossar skogar, nedstörtarklippor, fördämmer floder, och begrafwer hela trakter. Af sädane lawiner
uppkonuna, i högt belägna balar, emellan bergspetsarne, stora och tjocka mas-sor af >s. hwilka räcka ifrau ett berg till ett annat, och förwaudla hela balen
till ett ftort fruset haf. fom aldrig nppsmälter. En sädan massa af is kal-
Icte en flincicr sgletscher» och har utseende af ett haf, som uuber en stormskulle hafwa sammanfrusit. (Stt mängd af sprickor pa dessa ismassor, geuom
hmilfci man lätt nedstörtar i stora djnp, göra resor derpa farliga. Oaktadt
all fara och möda wid resor pa Alperne, hwilka blott nnder sommaren kunna
företagas, besökas dock dessa berg ofta af främmande.
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streck; be märtwärbtgafie ibland dem äro: Rhen, Nfiotte, 3tar, hwil-
ken sistnämnde faller in i Nb,en, och är den förnämsta af helt och hål-
let inhemsta flot»erne. Landet är nppfyldt af iTöna Wattenfaff. Schweitz
har många infjöar, hwaribland flera äro rätt betydliga och mycket djupa.
De största af dem äro Geneverfjon

, wib Fransta, och Vodensjön,
wib Tysta gränsen. De märfivärbigaOe blanb be öfrige äro : Neuen-
bnrger, SBtcler, Vietwaldftädtcr, Inger, Zttrieliersjon och
Mnrtner.

Ml inta och Produkter. Klimatet är i allmänhet sunbt
och luften ren; wärman -t t»alarnc är ofta qwäfwande ,, nnber det att
pa bcrgstopparne h»»ilar en e»»n'g »vinter. I sobra SchWeiy finnas nå-
gra balar, i hwilka luften är högst osund. Ehuru ett bergland, är
Schwcitz likwäl fattigt på metaller, äfwensom stogarne icke äro färbeles
betybliga och sorben i allmänhet föga tjenlig för åkerbruk.

Inbyggare, Näringar och Han de t. Schweitzaruc haf-
Wa mycket gemensamt »ned Tystarue. Luftstrecket och en måttlig lefnad
göra dem starta titt M och kropp. De hafw.» dcrförc fallenhet för alla
konster, som fordra ssarpsinnighet och eftertänka, och de hinna »vanligen
en hög ålder. De hafwa ifrån långtiga tider ttCfbafa för»»>ärf»vat sig
anfcenbe och förtroende för sin redlighet och hafwa dcrförc blifwit bru-
kade till Regenters lifwakt, till bewakandc af deras person. Schwcit-
zarnc älsta framför allt sitt Fädernesland, och öf»t»erfatlaé ofta, likasom
nästan alla bergöboer, under wistandc i främmande länder, af en hem-
fiuta, so»n af intet annat än återkomsten till Fäberncslanbct kan botas.
Inbyggarncs antal räknas till öfmer 2,200,000, hwilka till största de-
len tala Zpffa språket; »nen på gränforne åt Frankrike och Italien, ta-
lat bruten Franfysfa och Italienska. - Bostapästötfeln*) utgör SchWcit-
jarneö hufwudsakliga rikedom På silke och godt win sinnes tillgång,
samt frukt i öfwerstöd. Spanmål, lin och tobak frambringas ej titt*
räckligt för landets behof. — I de norra oeh westra delarne af Schwcitz
råder mycken iboghet, och der finnes en sior myckenhet af goda manu-
fafturer för tillwerkningar af kläden, ylle» och linnetyger, siden, flor,
band, papper, ur, m. m. — Handel drifwcs »ned bostap, smör, ost,
samt något win och manufakturwaror.

Statsförfattningen är republikansk. Landet är indcladt
i 22 Kantoner, hwilka HWar och en haf»va sin egen, oberoende, mer
eller mindre demokratiska eller arisiokratista författning; lihväl äro ®an*

') Afsatserne på bergen äro bewurue med det bästa bete, och hjorbarne brifwasbit under sommarn, långt ifrån landtfolkets boningar. Dessa betesplatsar
fallas Alper, hwaraf hela bergskedjan erhållit sitt namn. På Alperne äro
uppreste hyddor, Ttnxhiittcn (ChalaisJ kallade, ifrån wåren till Höften bo-
ningar för die Vennen eller Herdarne, hwilka der bereda den bekanta Schweit-zer-Often, och lefiva endast af hjordarnes afkastning. Här finnas Stengetter,
hwilka, i anseende till hndarnes wärde, mycket jagas, ett jagt som är för-
bunden med många faror och mödor, emedan Stettgetterne klättra och hoppa
på^ bergfpetfavne öfwer de största djup.
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tonerne förenade genom en Riksdag etter rättare Landtdag (Tagsatzuttg)
hwilken består af Kantoncrnes Deputerade, och oWivärlanbe uti twenne
år pä hwarse ställe, hålles t Ziirich, Bern och Lucern. Den person
som då, på det stället der landtdagen hålles, innehar högsta Werkstcil-
tanbe makten (der Schulthcist) är också ordförande wid Landtdagen. En
af Kantonerne, Neuschatcl, är unber Preussistt öfwerwälbe. — Samt*
lige Kantoncrnes manssapskontingent, eller krigsmakt, består af 33,000
man. Hclveticn är af Europeiska »nätter förklarabt för ett ständigt
neutralt land.

Religionen är blandad. I Kantonerne Luccrn, Freiburg ,

Solothurn,, Tessin och 28allié,är Katholsta Religionen feen hcrrstande;
den Reformerta bekänna: Ziirich, Bern, Basel, och Schaffhausen; t be
öfrtge Kantonerne äro bcgge Religioneme blanbabe.

Kantonerne äro:
1) 3*afef, (9 qWabratmtl 65,000 inbyggare), en flor af lura-

bergen innestängd dal, wäl odl«d, »ned hufwubstaben 3safel, wib Rhen,
den förnämsta handelsstaden i Hclveticn, »ned Universitet (stiftadt 14G0J
betydliga siben- och bomullsfabriker och berömba pappersbruk, samt
17,000 inwånare; uti Domkyrkan hölls bet betanta Concilium
(1431—1448).

2) Aargan (24 gwabratmil, 183,000 inbyggare) ett stönt tanb,
wäl oblabt, en af be få kantoner fo»n har spanmål till ufförel, med
hufivubstaden slarau, wid Aarfiodcn, som har 4000 inW. och många
fabriker; Habsburg, ett gammalt förfallet flott, märkwärdigt fåfom
Österrikiska Keffarchitfeté stamort.

3) Ziirich (32 qwadratmil, 232,000 inbyggare) ett wäl odladt
land. hwarifran win och frukter utföras; med hufwudst.idcn Ziirich,
uti en af berg innesluten dal wid ftoben Limmar, fom har Universitet
(stiftabt 1833), siden- och bomullsfabriker, liflig handel, 14,000 inw.;
(fältstag 1799); 2öint^ert^nr, forbom Riksstab, ben »vackraste staden
t kantonen, med mycken industri, fabriker och handel, 4000 inw.; här
märkes äfwen Lauffen, der Nhenstoden bildar ett stort »vattenfall.

4) Schaffhaufen (5^ gWabratmil, 31,000 inbyggare), den nord-
ligaste kantonen, hwars förnämsta näringsfång är winstotscl; Hufwud-
staben Schaffhausen, Wib Rhen, har siben- och bomullsfabriker, famt
8000 inw.

5) Thnrgan (13 qwabratmil, 90,000 inbyggare), ett slätt land t
jcmförele med det öfrtga Helvetten, der åkerbruk och linffötfel äro hus-
wubniringarne; klimatet är få blit»t, att fikon och mandel här trtfivas;
den lilla staden Frauenfeld är kantonens hufwudstad.

G) S:t (Sallen, (35 qwadratmil, 159,000 inbyggare), ett ber*
gigt land, der boskapsskötsel är hufwuduäriugcn; hufwudstaden är St
Gallen, med 11,000 tnW., ylle- och linltefabriker, samt Wtgtig hanbel.

7) Appenzell (7 qwadratmil. 58,000 inbyggare) helt och hål-
let inneslutet inom S:t (Sätten, elt kallt bergland; här märteö staderne:
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ApftenzeU, Trogen och &erifan, hwilken sistnämnda stad är n.der-
lagsplat'en för kantonens linne* och bomutfsmanufafturer.

81 Wlartts (13 gWat»ratmit, 30,000 inbyggare} ett wildt berg-
land, der forntidens enkla seder ännu bibehållit sig; hnfwndstaben är
Glams, med liunemanusakturer och 4000 inw.; 9?äfet, (fältst. 1388).

9) Schwyz eller Sckweitz (16 qlvadratmil, 41,000 inbyggare),
ett bergigt land; hufwubstabcu är Schwyz, wälbpggb, meb 5000 inW.;
Einst/deltt, ett kloster, dit många »vallfarter göras.

10) Uri (20 qWadratmil, 14,000 inbyggare), ett för det mesta
»vildt lanb, i Hwarö sydliga del S:t Gottharbs-bcrget är telaget, öfwcr
bwiltet eti af hufwubwägarne till Italien är gnlagb; förnämsta staben
är $Utorf, i hwars granstap Tell föbbcs.

1!) Unterwalden (12 qWadratmil, 25,000 inbyggare) i medel-
punkten af Hclveticu, ett stogrikt och bergigt land; meb stäbernc Stanz
och Sarncu.

12) Zug (4 qirabratmil, 16,000 inbyggare), den minsta af kan-
toitenie, hivars största del är uppfylld as berg, meb hufwubstabcu Zng.
Morgartcn (sältslag 1315).

13) Luzern (28 qivabratmil, 125,000 inbyggare); sobra delen
ett alplaud, ben öfriga delen mindre »vild, meb hufwubstaben £uscrtt,
som tar £000 inw., hwilka brifwa tämligen lifiig hanbel. Sentpach
(fältsiag 1386).

14) Solothurn (12 qivabratmil, 64,000 inbyggare). Grenar af
lura genomstära latibet, som likiväl har stcra fruktbärande sträckor samt
ymniga stegar. Huswubstaben är Solothurn, befäst, har 5000 itiW. ,

flera fabriker, neberlagsplats för waror, fom transporteras från Frank-
rike genom Hclveticn.

15) Pertt (120 qWabratmif, 408,000 inbyggare), den största och
folkrikaste af alla kautoncrnc; södra delen är ett wiltt af fnö och is
mest betäckt alpland, som mer och mer sänker sig åt norden, der landet
blir jemnarc och klimatet milbare, så att »tmifultur och åkerbruk ber
kan ibkas. 33ern, hnfwubstaben i kantonen, wälbyggb, på trenne sibor
omgifwcn af fiobcn Aar, har Universitet (stiftabt år 1834), 23,000
inW., må> ga fabriker och liflig handel. Hofwyl, landtcgcndom »ned
utmärkta uppfostringsanstalter.

16) 97ctifcf»atel eller Neuenbnrg (13 qWadratmil, 60,000 in-
byggare). honungen i Preussen är detta lands Furste/ men det har
dock en aristokratiskt rcpresentatif författning, är sedan år 1815 inför-
lifwabt mcb ebsförbundct. lorbcn ar kalkaktig och brifwanbe, tjenlig
för winkultur. Hufwubstaben är Nenenburg eller Nenfchatel, med
blomstrande handel och fabriker, famt 5000 i:iwåi»are.

17) Freiburg (26 gWabratmif, 92,000 inbyggare); norra delen
ett alpland, den föbra mera statt, t allmänhet fattigt, så att täta ut-
»vandriugar ste. Huswudstaben är Freibnrg. wib flobcn Saanc, har
många kloster och åtskilliga fabriker, famt 8000 inw. Murten bekant
genom Schweitzarnes feger öfwer Sarl den Djerfwe, 1476.
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18) Waadt eller Leman (56 qwafcrafmil, 185,000 inbyggare)
en af de bördigaste fantotierne, likwäl mera på win och frukter' än på
fät». Hufwufcstaben är Laufanne, nära Genferfjön, mcb åtstilliga be-
röiliba uuber»vl'suings-anstaltcr, fabriker, samt 12,000 inw., hwilka isytt*
tterhet fVéfclfätta sig mcb winobling och Winhanbel.

19) Genf (Geneve) (4 i qivabratmil, 60,000 inbyggare), ett statt-
länt», i jcmförelsc till det öfriga Hclvetien , nied win och fruktkultur ,

sedan år 1815 förenatet med Hclvetien. Kantonens hufwndstad är
Genf (Geneve) wid Nlones utlopp ur ©enferfjöii, ben bctybligaste fa-
briksstaden i hela Hclocttctt, (Ur, galautcri- och sibenivaror), wäl*
byggb, har 30,000 in»v., Universitet, många lärda sällskap och betyb-
lig hanbel. (I. I. Nouéfeaué föbelscort).

20) Wallis (78 1 qwabratmil, 78,000 inbyggare) ett osundt och
fattigt land; öf»ver Simplon och Stora Stt Bernhard gå de allmän-
nast besökta' farwägatne till Italien. Hufwudstabcn Sitten (Sion)
är obetydlig. SLUarttgttt», ncberlagsort för be »varor fom föras från
Genferfiön öfwer S:t Bcrnharb.

21) Tesfin (49 qWabratmil, 114,000 inbyggare) eller Welsta
Schtveitz, bilbar liksom en trappa ncb till Italien; södra bclcn af
lanbet har ett ganska milbt klimat; åkerbruket är huslvubnäringeu. 2iu
gnno eller Lavis Wib Suganerfsön är hufwubstaden, mcb 4000 inw.,
åtstilliga fabriker och gob handel. elfens eller SSUltnjona, ucber-
lagsplats för hanbeln på Italien.

22) Granbunden (140 qwat»ratmii, 96,000 inbyggare) bestående
till stor bel af höga berg, af hwilka många äro betäckte mcb clvig fnö
och iö; lanbet är likwäl högst omwerlanbe, nära intill HWaranbra gränfa
Lapplands öbstighet och öfra Italiens milba natur. Hufwndstabeu är
C?f)ur, olngifwen af en romantist nejb, »ncb 4000 inwånare fom
brifwa betydlig hanbel mcb Italien.

Frankrike.
Gränsar och Storlek. Frankrike (öfwer 10,000 qWadrat-

mil), gränsar i norr till Tystland, Belgien, Nordsjön och Kanalen; t
wcster till Atlantiska hafWct; t söder till Spanien och Medelhafwet och
i öster till Italien, Schweitz och Tystland.

Berg och N5 att ett. Frankrikes högsta berg ligga »vid grän-
forne, ucmligcn Alpertte mot Italien, och Pyretteerne mot Spanien.
Af Alpcrne tillhöra blott få Frankrike, men deremot en stor fcel^af Py-
renecrne; högsta spetsen Montperbn är öfiver 10,000 fot. De betyd-
ligare bergsträckningarne tnuti landet äro: ©cventterne, Sura, Voge-
fertte och Ardentterne. — Inom Frankrike löpa fyra hufwut»flot»er:
Seine, Soire, ©arottne, hwars ncdra del får namnet Girottde,
och Rhone,' med Rhäne förenar sig Saone. Härtill kommer Schel-
de, fom begynner t det fordna Pieardie, och faller ut t Nordsjön, famt



177

Rhen, hwart flobernc Mofel och Maas utfalla. Inga betydliga
sjöar finnas, men flera märkwärdiga kanaler, af fcwilfa Syd-kanalen,
fom förenar Medelhafwet met) det Atlantista, följande Garonnestoden,
är den märkwärdigaste.

Klimat och Produkter. Klimatet är tempererat»!, behag-
ligt och helsosamt, naturligtwis warmare ibe sobra delarne. En plå-
ga för be sobra Propinserne är ben häftiga norbwestwinben Miftral
(Vent de biso), som om »våren gör stor staba på marken och win-
bergen. Jordmånen är i allmänhet gansta fruktbar, ypperlig för sädes-
odling, winstötscl och flera sydfruktcr, men wid sydWestra kusten finnas
stora hebsträckor, titt en bcl betäckta af flygfanb, och Wib Rhone sinnes
en stor öde fienstätt kallad Eran. Metaller och stenkol finnas på flera
ställen. Nordwcstra kusten är otjenlig för Winstötfel; Mulbärsträdet och
Oliven finnas endast i landets sydligare delar.

Inbyggare, Näringar och Handel. Fransmännen aro
t»en Itfligasic nation t Europa i umgänget muntra, fria och öppenhjer-
tiga, mot främmanbc som mot bekanta; i planer och handlingar drif-
tiga och witt omfattaut»e; i krig tappra, förstagua och outtröttliga; t
wetenstaperne, mindre för det grundliga än för det enkla och lättfatt-
liga ; i moder ombytliga, älffa mera bet enkla och fmaffulla än det rika
och prålanbe; anwäuda stundom famma uppmärksamhet på de obetydli-
gaste småsaker, som på de mest »vidsträckta planer; i passioner häftiga,
läit upprörda, och öfwergå lätt ifrån den ena ytterligheten titt en an-
nan ; i hög grad intagne af sig fjelfwc och deras land, förena de dock
smak och ett fint lefnadssätt med • känsla och mennistokärlel; älskande på
bet högsta bet nya och utomorbetitliga, har denna cgcnstap hos dem
framalflrat de betydligaste upptäckter och be mest förwänande bedrifter.
Antalet af Frankrikes inbyggare uppgifwes till öflvcx 34 millioner. —

Bland näringar böra -»vi först nämna Åkerbruket (Mais i södra delen
as lanbet) och Bostapsstötscln, chnru dessa lemna icke betydligt utöfWer
lanbets egna behof. BergWcrken brifwas föga. 28igtigaft för utländ-
ska handeln äro »viner af mängfalbiga stag, silke, olja, salt, sybfrukter,
fabriksvaror, såsom sibentpger, spetsar, sina ptte* och linnewäfnaber,
samt allehanba granlåtsWaror. Frankrikes inre hanbcl är högst listig
och ben utlcmbsta ganska bctyblig.

Nettgtonen är fatholst, men åtta andra christna Neligions-
förwandter få fritt och offentligt utöfwa sitt Gudstienst. — Ncgcrtn*
gen är mottarfist. Konungen utöfwar den werfställande mafteit, utde-
lar embeten och wärdigheter, börjar krig och sin tar fred, men lagstift-
ningen och beftattnittgsrättigheten delar han med ständerne, fom utgöreö
af twenne lamrar, Pärernas och de ©eputerabes. Pärertte utnämnas
för lifstiden af Konungen, med undantag af medlemmarne utaf Kongl.
Familjen, fom äro födda Pärer. De Deputerade wäljas af Departe-
menternas walfottegier. Den högsta instaneen är (Statsrådet, och de
publika göromålen ledas af åtta Stats-Ministrar. — Krigsmakten
titt lands utgör något öfwer 300,000 man, oberåknadt Reserven samt
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Nationalgardet, som utgör omkring en million; stöttan består af 35Ö
större och mittbre krigsskepp, bertölanb 46 Liniestepp och 56 Fregatter.

Landets indelning. Före Revolutionen (1789) war
Frankrike indcladt i 34 olika Provinser, men sedan år 1790 är Riket
förbelabt uti 86 Dcpartcmcnter, fom hwarbera styras af Prefekter.
Hwarse Departement innehåller 3 till 7 få kallabe Hrronbiöfementer
eller'Distriktcr mcb Underprefekter; Slrrontiéfementerne utgöras wibare
af Kantoner och Municipaliteter, unber tillsyn af iXärer *). £>e»t äl-
dre indelningen är fammauflätab med Landets historia, lifafom den nyare
med Rikets närWarande Statsförfattning; dessa twänne indelningar
måste man således söka att så wibt möjligt är förena, ehuru lifwift
gränsorne för begge gemensamt; icke alltit så noga kunna sammanfogas.

A) Norra Pr o vitt sertt e:
I). Franska Flandern och Hett neg att, numera £>e*

partementet Nord, en till större delen fruktbar statt, der fäb och lin
mycket obias, och ett icke obetybligt siste brifweé. (Flanbern hörbe ända
till 1668 till Spanska Neberländcrnc). Staber: Lille eller' Rysset,
wit stoben D>eule, stark fästning, 75,000 inwånarc, betybliga ttätet*,
siden-, linne- och spetsfabriker, oljestagerter, hanbel meb fpanmåf, tobak,
lin, o. f. w. Valettetenttes, wib Schclbcn, meb 21,000 inivånare,
fästning, batift* och spetsfabriker. ssambray, meb fästning wib Schcl-
den, 17,000 inwånare, hufwuborfen för wåfnab af batist, font dcraf
fått namnet Cambric (frcbésiut 1529), Sonat), »vid ©carpe, meb fäst-
ning, 20,000 intt)åttare, Universitet, 2lrtt'fleriiiola, olicstagcricr, tapet*
och yllefabriker, stark fäbeéhaubel. Dtntkerque, eller Ditnkirchen,
starkt befäst sjöstab met» god hamn, 26,000 inwånare, sill- och hwal-
fiskfångst, hände,! och fabriker. Tnrcoing, wigtig fabriksstab mcb 15,000
tnwånare. Fästningar: Maubenge, fihiesnot», Landreey, Avesttes,
Cottdé och ©ravelitteé. SOlalptaqttet (fältstag 1709).

11. skåpet Artoié, en fruktbar af fiober och kana*
ler genomsturen statt, rik på fpanmal, bostap, web och stenkol, meb
många fabriker; forbom tillhörigt Neberlänbcrnc, men år 1640 eröf-
rabt af Fransmännen; numera Dcpart. Pas be Calais. Staber:
Ärras, wib Tcarpe, befäst, har goba fabriker, brifwer hanbel mcb ol*
ja och säb, 24,000 inwånare (Robespicrrcs fobelscort). '(Solats, befäst
sjöstab, lneb fåp* och läberfabriter, betybligt siste, 11,000 imvåuare,
Wauliga öfiverfartéorten emellaii Euglanb och Frankrike; 20,000 resan-
de räknas årligen. Boulogne, befäst sjöstad »ned dålig hamt», 21,000
tnwånare, linne- och yllefabriker, hanbel och sisterier, paketbåtsfart emel-
lan Englanb och Francrire. S:t iCntev, wib Aa, mcb 20,000 inwå-
narc och wigtiga Iläbeémanufalturer.

111. Pieardie, en fruktbar statt, genomsturen af stöden ©cm*
me, wid hwars södra gräns winrankan upphör att wäxa, innefattande

*) Frankrike är desintom indeladt uti 21 Militärdivisioner, med en ©iwewtöt
öfwer hwarje division.
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Dep ar i. Somme, äfmenfom någon del af Departementet Paö de
@alaiö, Öifc och Aténe. Städer: flintens, wid Somme, de förfte
Frankiske Konungarnes residens, har en berömd Domkyrka, wigttg han-
del, betydliga fabriker i ytte och siden famt 45,000 inwånare, (fredst.
1802). Äbbeville, vcit Somme, wäl befäst, har ypperliga ylle- och
linnefabriker, handel med säd och lin, 20,000 inwånare.

IV. No rman te, består tttt stor del af fruktbara slätter, ttfftäf
saknas ej heller några mindre berg; i södra delen, wid kusten, flipporne
Calvados. Landet är genontsturet af floder och fratttalftrar lin och
hampa samt en mängd äpplen och päron, hwaraf förträfflig ciber be-
rebes.. Wackra häftar uppfödas härstäbes och betydligt siste ibfaö. Lan-
det har sitt namn af de fordom här bosatte Norrmän. Hit räknas:
1) Dep 'la Manche med Städerne S:t So, som har 10,000 in-
wånare och åtskilliga fabriker. Eherbourg, fom har 17,000 inwånare,
en genom., arbete och ronft tittbanab men wigtig hamn, den enda för
Franska Örlogsftottan wid Kanalen, steppswarf, fabriker och liflig han-
bel. (sap la Hogue (märkm. sjöstag 1692). —2) Dep. C alv a-
dos. Städer: C?aett, wid Örttefloben, med 40,000 inwånare, Itnt-
versitet, listig sjöfart och hanbel, siste, famt wigtiga spets- och strump-
fabriker. fconfleur, nnx> Seineslobens mynning, meb 9000 inwånare,
hanbel och sistetier, Lisienx meb 11,000 inwånare samt stora ytte*
och linnefabriker. Falaise, meb 15,000 inwånare, fabrifer och en af
be betydligaste marknader i landet. Vayeux med 10,000 inwånare
och wigtiga spetsfabriker. — 3) Dep. Or ne, med Staben Alen-
pott, wib SartHeflobcn, 15,000 inwånare, förträffliga fpetéfabrtfer,
ytte- och linttentamtfafrurer, samt i granffapet femgrufivor. — 4) Dep.
6r«te. Städer: @oreus, meb 10,000 inwånare och yllefabriker.
Louviers, meb 10,000 inwånare och wigtiga klåbesmanufakturer. —

5) Dep. Seine-Infer ieure (Nedre-Seine), Staber: ©tonen,
n>it Seine, en af be största och folkrikaste städer i Franfrife, meb om*
kring 100,000 ittwåttare, Universitet, Erkebisiop och präktig Domkyrka,
stor och förträfflig hamn, wigttg hanbel och betybliga fabriker i linne
och ylle; här brändes Sttttgfuin af Orleans 1430. Havre be ©raee,
wib Seines utlopp, meb 30,000 inwånare, stor hamn, steppswarf, mig*
tig hanbel på Westinbien samt många fabtiter. Dieppe med 20,000
inwånare, (sjöslag 1690), ett af de bästa hamnar i Frankrike, sjöbab,
wigtiga fisterter, fabriker för fpetfar och elfenben samt utrikes hanbel.

V- 3$ le Franee, ett lanbstap ber slätter och kullar med
hwarandra ommerta, icke öfwer att fruktbart, men trät oblabt, beläget
på omse sibor ont ©einefloben. Hit räknas: l) Dep. Aisne, (hwars
norra del licwäl hörer titt Picardie), med (Stäberne: Laon (Sang),te-
fäst, har 8000 inwånare, artitteristola, linne- och strumpfabriker (fält*
stag 1814). <2:t Qnentin, wid fioden Somme, med 18,000 inwå*
nare, wigtiga fabriker i linne och bontutt (fältstag 1557), samt en be-
fattt fattat. Vervins (frebsstut 1598). — 2) Dep. O i se, Staber:
Beauvais, wib floden Therain, meb 15,000 inwånare samt wigtiga
vlle- och linnefabriker, Compiegne, wid £)ife, i granstapet af en stor
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stog, med 8000 inwånarc samt ett präktigt Kougl. flott. — 3) Dep.
Seine-Oise, hwarcst märkes: Versailles, (ända till 1672 blott en
by, men sedermera till 1789 residensstad), med 30,000 intvånare, ett
hcrrligt stolt, en stor och förträfflig park, bägge anlagbe af K. Lubwig
XIV, samt berwid belägnc luststotten Stora och 2iUa Srtanoit, (freds-
stut 1783). Malmatson, ett stött, på hwilket Kcj arinnan Josefina
afted år 1814. S:t Sloud, Slott Wid (Scinestobeu, Kei'"ar Napolcons
solNlnarrcsidens. Sevres, köping med den mest berömda porcctfänéfa*
brik. S:t Germain ett Läye, med 10,000 inmånare, Kongl. Slott
(fredsslut 1679). Sttarly, slott med en berömb, nu förfallen, matten*
ledning. Rambottillet, skönt stött samt ett berömbt Mcriuoéfchäfert.
— 4) Dep. Seine, rnet» »icets hufwudstad Smarts, en af de största
och solkrikasie staber i Europa, belägen bels på henne öar i Seineslo*
den, bels wid båda stränderna af samma flob, mcb 900,000 tuivånare;
öfwer 2 Swensta mil i omkrets, har 20,000 hus, 39 kyrkor och 90
kapeller, 16 allmänna Bibliotheker, 13 T heatrar samt 80 torg och all-
männa platsar, samt består af 3 belar: I.a Ville på högra ©einejtran*
dcn, La Cité på öarne och L'Université på »venstra Seiuesiraudcn ;

ben äger 10 försiäber (bland hwilka Stt Antoine är ben märkwärdiga-
ste), samt är indelad i 12 Arrondissementcr och 48 Polisbistrikter. Pa-
"ris är till omkretsen mindre än London och minbre wäl byggb, på flera
ställen trång och osnygg, men öswerträffar London i mängben af präk-
tiga palatftr,' torg och broar. Uli La Ville, dier ben egentliga staben,
märkes: Tnillerierne, en praktfull byggnad, Konungens residens, mcb
den derutanföre »varande Karnsselplatscn ; Soiwre, ett palats, der Ko-
»»ungarne fordom resiberat, men wm nu är inrymdt åt National-Mu-
scum och stera andra inrättningar för wettenstap och konst; be Slysetsta
fälten, en med trän bewurcu altman prenlenad, bretwid hwilten bet
»vackra palatset Clyse bourbon är beläget; Palais-Woyal, en ofantligt
stor byggnad, med lysande köpmansbodar, erbjudande all ben lyr ochyppighet som Parisiska fabriker och mober har att uppwisa, en »verk-
lig tummelplats för den Parisiska wcrlben; börsen; stora Vibliotheks-
bygguadcn; Kyrkan Stt Eustache; Stabshuset wib Grevcplatsen ; Veu-
domcplatsen med den stora scgerkolonnen, gjuten af 425 eröfrade kano-
ner; Temple, der den Kougl. familjen satt fangen under rebolutionen.
Uti I.» Cité märkes: Kyrkan Notre Damc semtc Erkcbistopliga pålat*
set; Högsta Domstolens palats, med det beritititl stötande fängelset Son-
ctergerte, samt det stora sjnkhusct Spötet Dieu. Uti L'Université mär-
kes: Naturhistoriska Museum; Botanista trägården jemte Mcnageriet;
Slottet Luxemburg, ber Pärskammaren håller sina sessioner; Palatset
Bourbon, ber Deputerade Kammaren sammanträoer; Kyrkan Stt (Se*
noveva, som ända sedan revolutionen burit namnet Pauteon, den wac*
kraste kyrkan i staden, der Voltaire och Rousseau semte måttge andre
berömbe mäns stoft är förwarabt; Kyrkan S:t Sulpice, på hwars beg*
ge torn telegrafer äro anbragte; Hospitalerne ©alpetriére och S&icetxe.
Fjorton bryggor förena stabens hufwubbelar. Paris äger ett beröntdt
Unwersitet (stiftadt år 1200), ett Conservatorium för Musik, förträff*
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liga inrättningar för blinba och böfstummä, inånga lärda sällskap; det
herrliga Museum i Louveru innefattar mer än 900 anttfer, 1200 mål-
ningar och 20,000 teckningar, allt af berömde mästare; Kongl. Biblio-
thefet består af 400,000 bänt» och 80.000 manuscripter / tyahtfet
Suvemburg sinnes e.t stort galleri med målningar; polytechnista stolan
ar äflvcn en inrättning, som gjort sig särbeles känd; desintom finnas
en »nängb fabriker isynnerhet for lyxartiklar. I sydliga delen af staben
finnas de ntärfwärdtga k.ttakombernc, som förtvara benen af - öfwer 2
millioner afiidne personer; »vester om staden ligger Grenellstatten ochMarsfältet, äswetisoat ben saknande Boulognerstogen, ett mycket besökt
Instställc, ber ben allierade armeen år 1815 hade sitt läger. I gran*
siapct af Paris är kÖpiuget» S',t Denis, nti l)Wart på ålderdomsminnen
rika Klosterkyrka, ben äldsta ■ kyrkan i riket, Frankrikes Konungar begraf-
Was Söinceittteé, med 5000 iuwånare och ett gammalt stort, som be*
gagnas till fängelse för Statoförbrytare. 5") Dep. Sei n e<M arn c.
Staber: SiUetun, wib ©einefUobeu, meb 8000 inwånare, bomullsfabri-
fer samt handel meb ost. SÄeattg, wiv Marne, med 8000 inw. och
osthanbel' Foiitainebleau, m?d 7000 imvåuare och ett stort Kongl.
stött, omgifivet af skog, ber Franska Konuugarne ofta uppehållit sig för
att jaga och på hwilket ställe Påfwcit Piué VII »vistades från 1812
till 1814, och ber Napoleon affabe sig Franssa kronan (sredsstut >»79).

VI. ampag ne, ett I nldstap som i norr och söder är ber-
gigt och stogbewäxt, men i öfrigt en slättmark, hwars jorbmän består
af krita, tunnt öfwerfåbb meb matjord, torftigt förfebb med gräs och
trät». Här alstras Champagnewinet, och drifwcs i öfrigt får* och bi-
stötfef, äfwensom de ber bcsintligc ferngruf»vor och |crnmauusafturerne
gifwa ilibyggarne sin utkomst, ehuru ,'nbnstrien är af föga betydenhet.
Här märkes: 1» Dep. Arbenncs, S>täber: 50tejieres, befäst, pä
en o i Maasstoden (belägring 1815). <3ebatt, »vid Maaé, med fäst-
ning, 12,000 imvånare, arsenal och berömda klädesfabriker (Tnrcnnes
födelseort), Noeroy, (sältstag 1043), Givet och (Sfyavlcmont, »vig-
tiga gränsfästningar wio Maas. — 2) Dep. Marne. Städer: Eha-
lotts fur SJfarne, meb 13,000 inwånare, yllefabriker, handel med
Win, säd och ull (fältslag 1792). 9tsetats, omgifwcn af »vinberg,
Franska Kouuugarnes kroningsstab, ända sedan år 1179 sätet for Frank*
rikes förste Erkebistop, meb 38,000 inwånare, majestätisk Domkyrka,
betybliga siben* och yllefabriker samt »vijistöt el och winhattbel. (Spex*
nan, meb 6000 inwånare, i hwars granstap bet bästa Champagnewi-
net wärer.— 3) Dep. Aubc. Staber: Troyes, wib Seine, meb
30,000 inwånare, stor Domkyrka, bomullsfabriker, hanbel meb »in och
bomullstyger. SSrtettne, »ned ett »vackert slott och fordom en militär-
fkola, wit hwilken Napoleon uppfostrades (fältslag 1814). — 4) D cp.
Haut-Marue (Öfra Marne). Städer: Ghattmont, meb 7000
inwånare, ylle- och linnefabriker. Långres, med 7000 inwånare och
åtstillige jern* och stålmanufakturer.

VII. Lothringen (Lorraine), ett till större delen bergigt
land, likwäl med många fruktbara dalar, som producerar spanmål, fruk-
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ter och win, har jern- koppar- och blygrufwor och hwars industri icke
är obetydlig. Hit räknas: 1) Dep. Ma as, eller Meufc, Städer:
Bar le T uc, med stål- och yllefabriker samt 13,000 inwånare. 35er«
dun, med fästning och 10,000 inwånare samt berömda Itförfabricer.
— 2) Dep^ Mosel, med staben Metz, en af Frankrikes starkaste
fästningar, praktfull Domkyrka, artilleri- och ingemöriTela, handel och
manufataiver, 45,000 inwånare; samt SfetonttiUe och Congtoy fäst-
nutgar. — 3) 3)ep. Mcurthc. Städer: Nancy, wib ftobcn Meur-
thc, Lothringcns gamla hufwudstab, i en ston trakt, omgifmen af kullar
bewuvne med »vinranfor, bctybliga fabriker och stark hanbel, 30,000 tn=

wånare; SitnevtHe, wib Meurthe, mcb stönt slott, 12,000 inwånare
samt stål- och sayeneefabrikcr (fredsstut 1801). Toul, wibMofel, med
7000 inwänare, en gammal fästning och ston Domkyrka. — 4) Dep.
Vos ges i2BaSgau), »ned staden épittat, wid Mosel, som har 8000
inwånare. sMombiercS, med berömda Warma bat.

L, West ra P ro vittsern c:

VIII. Bretagne, en halfö, wib fufieme bergig, med många
»vikar, men uti det inre af landet ser man hedar och moraser otmvex*
landc med grönskande ängar och skogsparker. För säbeéobling är ej
landet tjenltgt, men så mycket mera för boskapsskötsel, hwarföre ock
stark handel t»rtf»veé »ned hästar, oxar och smör. För öfrigt odlas både
lin och hampa, äfwcnsom tobaksplantering idkas. Fistel utgör en wtg*
tig näringsgren, äfwcnsom någon bergshandtcring drifwes; industrien i
det inre af landet är icke betydlig, men de »vidsträckta kusserne lemna
tillfälle för en icke obetydlig handel. Här märkes: 1) Dep. Loire
In ferien re (Nedre Loir), »ned staden NanteS, ett af Frankrikes
Wigtigastc handelsstäder, med talrika bomulls- och kattuusfabriker och
nära 100,000 inwånare (Nautiska cdiktet 1598). — 2) Dep. Ille-
Vil ain c. ©täter: hetmes, Bretagnes gamla hufwudstad, wib stö-
den Vilaine, med Juridisk högstola, artilleristola, ylle- och linnefabriker,
gob handel, 39,000 inwånare. S:t Malö, befäst sjöstab med hamn,
steppéwars, arsenal, någre fabriker, betydligt oftronsistc, 11,000 inwå-
nare. — 3) Dep. dn Nord. Städer: S:t Vrieux, meb 10,000
inwånare, gob hamn, fabriker och hanbel. 25ttiatt, wib Nance, meb
9000 ittwåttare, mtueralfäUor och åtstilliga fabriker. — 4) Dep. %i*
niétcrre. Staber: Brest, meb 30,000 inwånare, starkt befäst, stor
och förträfflig hamn för örlogsftottan, af hwilkcn ock större bclcn här
har sin station, arsenal, fegelbuféfabriker, betyblig sjöfart och siste.
öwimper, hufwubstaden i Departementet, befäst, »ned hamn, fjöfart
och 11,000 inwånare. Morlaij, (Morcaué föbtifeort) met» 13,000
inwånare, åtskilliga fabriker och handel med lin, hampa och läder. £)n
©tteéfattt, märhvärdig genom 2:ne sjöslag. — 5) Dep. Mor bi-
han. Staber: 35antte3, meb 11,000 inwånare, hamn, betyblig han-
del med säd, olja, hampa, jern och sistwaror på Spanien och Portu-
gal L'Oriettt meb 20,000 inwånare, förträfflig hamn, stcppswarf,
handel på Ostindien, ön Bette Isle (sjösi. 1759) och halfön Qui«
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berott, der ömtgranternc, under revolutionstiden 1795, ledo ett stort
nederlag.

IX. Maine och Perehe, är af lika naturbestaffenhct som
Bretagne, men la»»t»et är mera bergigt. Här odlas något »vin, hwil-
tet är' dåligt; häst- vch boskapsskötsel, fårstötsel, biskötsel och trägårds-
skötsel, tillwcrkning af ylle* och linneiväfnaber, samt någon bergshanb-
tering, sysselsätta inbyggarne. Hit räknas: 1) £)ep. Sarthe, mcb
staben Le Mans, wib Sarthcftoben, fom har 20,000 imvånare, präk-
tig Domkyrka, bcrömba »varljusfabrifer och wigtig hanbel. — 2) Dep.
Mayenue. Staber: Laval, wib Mayennefloben, meb 17,000 inwå*
narc och bctybliga ylle- och linnefabriker. Mayettne, meb 10,000 in-
wånarc famt fabriker för ylle* och linncwäfnab.

X. Anjon, en af Frankrikes fruktbaraste Provinser, ett med
slätter och tullar omwerlanbe laub, som har att framwifa många cclti-
sta och romerska fornlemuingar och ber åkerbruk, »vinknltnr, trägårbö-
och bostapsstötsel samt yllcwäfwerier lemna bctyblig inkomst. Denna
provins innefattar endast Dep. Maine-Loire mcb städerne: An-
grcé, wit Mayenne, fom har 34,000 inwånarc och ®aumur, mcb
13,000 inwånarc, begge bctybliga fabriksstäder.

XI. Poitott, ehuru för det mesta ett slättland, hindrar likwäl
hedar och morascr frnktbarhctcn, få att jordmånen i allmänhet är ej
gynnande för åkerbruk; »vinodling och bostapsllötsel, isynnerhet feen sist*
nämnda, utgör hufwubnäringen i Provinsen. Hit räknas: 1) Dep.
Viennc, meb städerne: Poitieres, »vid Clain, fom har 23,000 in*
wånarc, en högstola för Sagfarenhcten, flera miiittett från Ccltcrnes och3tomarneé tider, ylle* och fayenecfabrtfer, samt <shatelleranlt, »vid
SStenne, som har 11,000 inwånare, famt förträffliga femmanufakturer
och geivärsfabriker. — 2) Dep. De», x Scvres, mcb staben Niort,
Wib stobcn Sövre, som har 18,000 inwånarc o h brifwer bctyblig han-
del med hästar 'och mulåsnor. — 3) Dep. SSenbée; bland ftäberne
berftäbeé, må nämnas: Vonrbon öendée, och Fontenay. Departe-
mentet SEenbée har btiswit märfwärbigt genom bet blodiga krig, som
här förbes under Franska revolutionen.

XII. Saintonge och Angowmois, etti öster backigt
men för öfrigt statt lanb mcb stora hcbar och fanbfält, HWaban betsam-
ma icke är särdeles tsenligt för åkerbrnk; här tillwercas mycket papper;
för öfrigt är winfultur, brämvinctiflwerfning och bostapsstötsel hufwub-
näringarne. Provinsen innefattas af Dep. Sharente, hwarcst mär*
kes staben Angottleme, med 10,000 inwånare, stort kanongjutcri och
bctybliga pappersbruk samt ylle- och likörfabriker, nebcrlagéptatS för
hanbelu med win och bränwin; Cogttae, bekant tillwcrkningsort för
bränwin af betta namn.

XIII. Ann is, ett slättland med många morafer, men ock med
många fruktbara salt. Här odlas win, fafran och mais, idkas betydlig
koftaptfiötfel, »vigtig saltbercdning. lönande bränwinstillwcrkning, listig
sjöhandel. Dep. Charc ntc*3 »is er eure utgör hela provinsen, och
der märkes städerne: föodjtllt, wid en af Smet kanaler, besästad,
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med god och säfer hamn, 16,000 inwånare, steppswarf o* betydlig
handel på fotonienie (märkwärdig belägring 1627). 9torf»cfort, »vid
Charente, med 16,000 iuwånare, förträfftig hamn för örlogsikepp,
hwarföre ock en stor del af stöttan der är stationerad, fjöarsenal, stepps-
waxf, marinskola. Saintes, med 11,000 inivånare, linne- och por-
cet(äns?fabriter. Wib kusten äro öarnc Re, mcb 18,000 och £lcrott,
meb 16,000 inbyggare, belägne.

C. Medlersta Provinser ne:
XIV. iCrteannaiS, ett till större bclcu statt och fruktbart

land med stora skogar, litwäl finnas äfwen några sandfält och morafcr.
Listig industri Wisar sig öfiverallt i denna provins; >t»in, faftanier, fruk-
ter, saftan, lin och hampa odlas betydligt; åkerbruk, bostaps- och bi-
stötset brifwas äswen med mycken omtauka. Här märkes: 1) Dep.
Loire t. Staden Orleans, wid Loire, befäst, 41,000 inwånare, stor
och präktig Domkyrka, tptgttc^a fabriker, handel med säd, Win och brän-
ttjtn. — 2) 2)ep. Loire-Chér. Staben Bloié, wib Loire, meb
16,000 inwånare, $ongl. stött, en romerst wattcnlcbning, ylle- och
glasfabriker, hanbel meb säb, win, bränwin och timmer. — 3) £>ep.
Eure Loire, meb staben (£ljartreS, som har 16,000 imvånare, stor
Domkyrka mcb ett högt präktigt torn, ylle- och linnefabriker.

XV. To nr a in e, ett fruktbart och stönt lanbstap, kallabt Frank-
rikes trägård, med stora skogar, ber winstötset, silkesafwel, ylle- och si-
denfabriker samt hanbel med win och bränwin skaffa en rik inkomstkälla,
består enbast af 2)ep. Indre-Loire; hufwudstaden dcrstädes Tours,
Wid Loire, har Wigtiga sidenfabriker, en präktig Domkyrka och 24,000
inwånare.

XVI. Serry, ett stogrikt landskap, med stora morascr och
ofruktbar jordmån, fom bäx föga säd, men wintttltur och boskapsskötsel
idkas så mycket mera. Spit räknas: 1) Dep. Sher. Staden Bonr-
flcS, har 20,000 inwånare, Akademi, warfer Domkyrka, klädes* och
linnefabriker. — 2) Dep.lndre, med staden Chateanronx, wid
Indre, som har 11,000 inwånare, klädesfabriker och femmanufafturer,
famt stöttet ©alen^ay, der Spansta Konungafamiljen hölls t förwar
frän 1808 till 1814.

XVII. Nivernais, ett för bet mesta bergigt och siogbcwnnt
landskap, som har många ferngrufwor, äswensom stenkols- och blygruf-
wor, men äfwcn finttas siätter, som isynnerhet begagnas Jitt bete, hwa-
tan ocksä betyblig fcostapéskötsit drifwes. Winkulturen fyésilsättcr af-wen inbyggarne i betta tanbstap, som utgöres blott af Dep. Ni ev re,
hwars hufivubfiab är levers, wib Loire, med 15,000 inwånare, ett
gammalt stött, arsenal och jernmanufafturer.

XVIII. Bonrbonttaiö, ett titt en t>el bergigt, men för det
mesta statt land, med Wackra betesmarker, der fcofkapéstötfet, winkultur,
och bergwertsrörelse gifwa tubyggarne sin utkomst. Dep. All ter
upptager hela provinsen, hwars hufwubstab Moultns, wid AUtcr, är
en af Frankrikes wackraste städer med 14,000 inwånare, fnif* och stål-fabriker, samt en märkwardig t»ro öfwer stöden Allier.
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XIX. Marehe, ett titt större delen ofruftbart »nen stogrikt och
Wackert bergland, otjenligt till åkerbruk, men med goda betesmarker,
hwadan atltfå bostapsstötseln är husivudnäringcn i denna provins, som
utgöres endast af Dep. Sr fe, hwars hufwudstad är ©neref.

XX. Simonfin, ett romantistt stönt bergland, men med
ofruktbar jordmån, som endast lcmnar bete åt kreatur. Landets intyg*
gares näringsfång är egentligen hästkultur och boskapsskötsel samt någon
bergSröreFe unber fommarti:>\i ske stora utwanbringar af inbyggarne,
till Winnanbe af arbetéförtfenst. Här märkes: 1) Dep Sorréje.
©täber: &uUe, »oib (Jorré)e, i en ödslig bergstrakt, meb en gammat
Domkyrka, gewär- och liförfabrifer, pappersbruk, 8000 inwånare ; ®ri-
ves, meb 7000 inivånare, kläbes-, sibcn- och bomullsfabriker. — 2)
Dep. Hau t-SSienne, meb hufwubstaben Limoges, fom har 28,000
inwånare, Akabemi, Wacker Domkyrka, betybliga fabriker sa»nt briswer
hanbel meb hästar, bostap och linwäfnab.

XXI. Auvergne, en af Frankrikes märkwärbigaste provinser,
ett wiltt stogbeivurit bcrglanb med mer än 50 utbrunne Vulkaner, Ba-
faltberg, Lavaklippor, 93ergstot»er, talrika wattenfaft, minerat- och »var-
ma källor; men äfwen sinnes några slätter, bland hlvitka »nå nämnaS
den stöna Limagnedalen tångs åt Aflier. SBinfuttur, bostapsstötscl samt
bergsbruf gifwa inb ggarne en knapp utkomst, hwarföre ock utwattbrin-
gar fommartiben företagas till' rikare prooittferne Hit räknas: 1)
Dep. Puy de Do me. Staber: Glermont-Ferrand, byggd af la-
va, har 30,000 inwånare, ett gammalt stött, »vacker Domkyrka, plte=-,
linne- och spetsfabriker, nederlagsplats för handeln emellan tyaxit och
Sobra Frankrike (kyrkomöte 1095). 'Mom, meb 13,000 inwånare.
$!>icrs, med 12,000. imrånare, och Ambert med 6000 inwånare, be-
tydliga fabriksstäder. — 2) £>ep. Can tal, med fabriksstaben Attril-
lae, fom har 10,000 inwånare.

v) Astra Provinserne:
XXII. El saft (Alsace), ett stönt tand, som ätiba till West-

faliska freben utgsorbe en bet af Tystland. Från ben i wcstcr angräu-
sanbe Vogesista bergéfebfan, mcb fruktbara hittar, sluttar laubet ucb
titt en herrlig stättmark, der säd och win stördas ymnigt; provinsen
saknar likwät icke, hwarkcn silfwcr, koppar, jern, bly, eller stenkol. Wig-
tiga fabriker och stark hanbet, med Schweitz och Tystlanb, gifwa åt in-
dustrien en ökad liflighet; dlfas räknas derföre bland t»e rikaste provin-
serne i Frankrike. Här märkes: 1) Dep. Vas R h in, hwars huf-
wubftab är Strasibnrg, wid Rhen, änba till år 1681 tyst fri riks-
ftab, nu en af Frankrikes betydligaste staber, »vigtig fiftning, äger 54,000
inwånare, Universitet, betydliga manufafturer, listig handel; Dwmfyr-
fan, TOnfter fattat», wertbsbcrömb, mästerstycke af göthist byggnadskonst ;

Guttenberg uppfann lär bottryckcrikonsten 1439. £»agcttat», meb
10,000 inwånare, fästning och fabriksstab. — 2) Dep. .Han t Nhin.
Städer: (Sofntar, meb 16,000 inwånare, siden-, ylle- och linnefabrik
(er, Wtnhanfcet. Mnhlhansen, Wigtig fabriksstad, med 0000 inwånare.
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XXIII. Franehe Gomte> ett till större delen stogbewnret
bergigt land, i norr Vogeserne, i öster lura, dock finnas äfwen an-
senliga slätter, der sab obtaé, likwäl titt stor del begagnade såsom be-
teömarfer, hwarföre ock bostapsstötscln utgör ett af näringsfången i
provinsen; jern- och stenkolsgrufwor äro här icke sällsynte. Wiuhiltu-
ren är icke obetydlig. Spit räknas: 1) Dep. Spaute*Saone, der
förnämsta staden är SBcfoul, med 6000 iuwåitare, omgifiven af win*
berg. — 2) Dep. D>ouö3. Staber: Besanyon, wib £)out»S, fäst-
ning, har 30,000 inwånare, ston Domkyrka, Akabemi, Artillerisfola,
Wigtiga ur* och gewäréfabrifer, ylle- och linnewäfiverier samt fattun-
tryckerier. Montbeillard efter Mompelgard, en fabriksstab med
5000 inwånare, ända till 1801 tillhörig Wiirtembergsta landet. —

3) Dep. lura. Lotte le Sanlnier, meb 8000 inwånare, stort
saltwerk, samt i granstapet jerngrufwor och marmorbrott. ®o(e, wid
Doubs, med 10,000 imuånare, fästning, fabriker, romersta ruiner.
Satins, med 8000 inwanare och i granstapet de rikaste saltkällor i
Frankrike.

XXIV. Burgitttd (Bourgogne), ett bergland, med en icke
särdeles fruktbar forbmån, churuwäl äfwen något åkerbruk brifweé,
Hufivubsakliga näringsfånget är »vfnfultur ; på bergsryggen Cote b'Or,som går mtbt igenom provinsen, »vara brufwor af h»»ilfa bet förträffs
liga Bourgogucwinerue präsfaé. Lanbet är rikt på win och jern; har
»vigtiga nmanufafturer, många probukter från Mineralriket famt be-
tyblig bostapsstötfet. Här märkes: 1) Dep. $oi»ne. Staberr An-
serre, mit $onne, meb 13,000 imvåttare, »vacker Domkyrka, klädes- och
läberfabrifer, wiiihanbel. Setts, wib $omie, gammat namnkunnig stad
med en märkwärdig Domkyrka, 9000 iiiwåttare samt ptfe* och hattfa-
brifer (kyrkomöte 1140). — 2) Dep. A in. Staben Bourg, med
9000 inwanare och betydlig spanmålshanbel> — 3) Dep. Saone-
Loire. Staber: SWappit, wib Saone, med 11,000 inwånare, romer-
sta fornlemnuigar och betydlig winhandet. (Sfyalout, »vid Saone, met»
13,000 inwanare, liflig hat»t»c(, kristall-, jern- och yllefabriker; af ftst-
fjäll bercbes här ben bekanta cssence b'Orient, hwaraf falska perlor till-
werkas. Antnn, »viv floben Arrouy, meb 10,000 inwånare, en mängd
antiqviteter från 9?omrarneS tid, fordom faflabt Augustodunum, der Gal-
lista äblingarnes söner unberwifabes af Druiberne. — 4) Dep. Sote
d'O r. Stäoer: ©ijott, wid floden Ouche, med 25,000 inwånare,
Kongt. flott, stött Domkyrka, stera tärda samfund, ylle-, strump- och
Warduksfabriker, bctyblig winhanbcl, forbont be iöurgunbiste Hertigar-
neS residens. Beatittc,\ med 10,000 inwånare och betydlig winfultörj
i granstapet af NiiitS och Pomard, Wärer det bästa bourgognewinet.
Stwgotttte, wib S.tone, med 6000 inwånare, fästning, artillertstola,
fanongiuteri och arsenal.

XXV. Lyon na ett bergland med stöna balar,, på ömse
sidor om Öoircstoben, meb wigtiga koppar-, jern- och stenkolsgrufwor,
betydtig winkultur, ansenlig hästafwel och siffeSobting samt inbrägtiga
sidenfabriker. Här märkes: 1) Dep. Nhone, hwars förnämsta stod
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är 2tion, wid Saones och Rhones förening, som har 198,000 ,'nWå-
nare. näst Paris Frankrikes Wigtigaste stab, utmärkt genom fabriker,
med 25,000 wäfstolar, äfwcufå be» ombe ävo de be» »varande haltfabri-
kerne samt fabrtfeme för guld- och silfwergatoner; såsom stapclort emel-
tan Jpstlanb, Schwcitz, Italien och Frankrike/ brifwer den en högst be-
tyblig hanbel; staben har fiera inrättningar for lärdom och konst, en
gammal göthist Kathedralkyrka samt ett' stort publikt bibliotbck. — 2)
Dep. Loire. Staber: OJfoitttriéfon, wib Loire, med 6000 imrå»
nare, tapet- och tattunf.briker samt mineralfäHor och romerska foriitcm-
ningar. ©tientte, med 40,000 inwånave, Frankrikes största gewärs-
fabrik, betybliga fibfnbantsfabrifer. Roantte, wib Loire, fom här blir
segelbar, mcb 10,000 in»rånare, nederlageplats för Lyons och sobra
Frankrikes Waror, som föras till faxit, har en mängb antigvitctcr från
Nomarnes tib.

E. Södra Prov insertte.
XXVI. Dattphine, ett högt fjälland, hwars östliga bet gc-

nomstäres af Alpernas grenar etter de Coltiste Alperne, från hwilka
fiera floder nedströmma, som ofta förhärsa genom sina öf»rerjwämniii=
gar; oaftadt fjällens granjTap odlas likwäl här flera sydliga fruftträn.
Uti de angenäma dalarue, emellan bergen, beta icke blott talrika hjor-
bar, ntan man finner äfwen wturanfan, fom ber allmänt obias. Ssö-
ssapsstötsel, silkesafwel och »vinfultur äro laubcts (jufwubnäringar; ber-
jemte bibrager bergsafkastningen, bcståcube af bly, koppar, jern och
marmor, att öka provinsens inkomster. Hit räknas: 2) Dep. Han tes
Atpes. ©täber: &ap, i en wild fjälltrakt mcb mineralfäflor, siben*
och yllefabriker, samt 7000 inwånare. Brianyon, »ned en stark berg-
fästning. — 2) Dep. 2)röme. Städer: Stfalence, »vid Nhone, med
16,000 inwånare, artilleristola, siden- och bomullsfabriker samt winhan-
del; Påfwen fiut VI hölls härstädcs fången till sin döt» 1799. Mott-
telimart, wib JKottbion, mcb 7000 inwånare, siben- och yllefabriker,
Wiuhanbel. — £)ep. I ser c. ©täber: ©rcitoble, wib 3fere, i en
ston bal, mcb 25,000 inwånare, befäst, högstola för (agfarenhetcn, ar-
tilleristola, arsenal, fterahanba fabriker och handel. Vienne, »vid Nt)o*
ne, mcb 15,000 inwånare, ptäktig Domkyrka, wigtiga fläbeéfabrifcr
(kyrkomöte 1313, bå Tempelherrcorbcn ftörtabes?).

XXVII. ©enats fin, ett af twenne bergöfebsor genomskuret
till en bel stogbeWuret tand, »vestra och sydliga belarne bestå af siätter,
fom likwäl icke öfWer allt äro fruktbare; silkesafwel och Winstötsel ut-
göra hufwubnäringarne Provinsen innefattar enbast Departemen-
tet Vaucluse, hwarest märkes städente: Avignon, wib Rho>'C (frän
är 1308-1376 Påfwameé residens), med bctt/bliga sibenfabrikcr, fa*
nongjuteri, ansenlig hanbel och 31,000 iuwåuare. orange, mcb 9000
inwånare, sibenmannfafturer och romersta aniiqmteter. <sarpentras,
med 11,000 iuiéånare, en herrlig Domkyrka, ntång/l fabriker och en ro-
mersk Wattcnlebning Måttan äSnticlufe, besjrngen af Petriartfc

XXVIII. Provence, ett titt större belen bergigt land<. utgö-
ranbe fpböstra belen af Frankrike; här wärer oliver (hwaraf prässas en
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förträfflig olja), winraufor i öfwcrstöb, af hwilfa lifwäl endast ett sträft
och starpt win erhåtlcé, allahanda sydfrnfter, såsom citroner, pomcran-
ser och granatäpplen, lager-, myrthen- och mullbärsträb; åferbruf och
boskapsskötsel brifwaé obetybligt; bly, marmor, stenkol och falt höra äf-
wen till detta tanbstaps probufter. Här märkes: 1) 2)ep. Vases
Atpcé, hwars förnämsta stab är Digne, i en fruktbar och angenäm
trafr, »vid foten af Alperne met» mineralkällor och 4000 iuwånare. —

2) Dep. Bouches bu Rhone. Staber: Marseille, wib Lionsta
hafswitcil, trebje staden i riket, c» af Europas förnämsta haubelsstäber,
meb gob hamn, en mängd fabriker, flera lärda och till allmän nytta
stiftabe famfuub, forallsisteri, wigtig hanbef, isynnerhet på Levanten och
Italien, 150,000 inwänare. Aix, wit stöden Are, meb 24,000 iu-
Wånare, högstola för theologista och juribista ivctenstapernc, »varma bab,
linne*, bomuflé-- och sammetéfabrifer, aitfetttig haubcl; här präs as ben
bästa Provcucc-oljan. Arles, »vib Nhonc, meb 23,000 imvåuare, t>e
märkwärbigastc fornlemningar i rifet, fabriker och hanbel. — 3) £>ep.
Var. Stäoer: Draguigiian, wib Alpernas fot, meb 7000 iuwån.i-
re, famt wigttga ol'e- och yllefabriker. $rcjws, wib mynuiitgeit af flo*
ben Argeuö, i en på fybfrnktcr rik trakt meb många romerska fornlem*
ningar; berifrån öflverförbes Napoleon till ött Elba. slittibes, meb
5000 iuwånare och befäst hamn, öfivcrfartéorten till Korsika. Ean-
nes, ber Napoleoil landsteg wib be)} återkomst från Slöa. Xonlon,
starkt befäst, förträfflig hamn för krigsskepp, stor och mibl»»ftig arsenal,
steppébocfa, bctybliga sörråbcr för stöttans behof, 30,000 iuwånare,
hwilfa brifwa en icfe otetybiig h.ntbel, (belägring 1793). &tcres,
meb pomeransllinber och be wib kusten belägne Hierisla öanie, som i
anfccnbc till bet milba och snnba klimatet, mycket besökas.

XXIX. 4Jangucboc. Största delen af provinsen är bergig
och för åkerbruk otjenlig, cubaft wid kusternc finnas slätter och fruktba-
ra trakter, på ssog är öfwcrflöb. Win är lanbets hufivubprobuft, oli-
ver, fikon, granataplen och andre fpbfruftcr trifwaé wäl; bergen te»»tna
loppar, jern, My, marmor och stenkol; silkcsobling och bostapsstötfel,
isynnerhet uppföbanbet af åsnor, är en mycket begagnab näringsgren,
ansenliga fabriker falnas icke heller. Den stora fanalen, fom löper ge-
»om lanbet, och som fått namnet Langueboes-kanalen är äfwen märf-
»värbig. Till benna provins räknas: 1) Dep. Han t c- Loire med
staben Pny en föctai), en berömb Wallfartsort, meb en wackcr Dom-

kyrka, 15,000 iuwånare samt siben- och spetsfabriker. — 2) Dep io*
jere mcb staben Mende, 6000 iuwånare och wigtiga yllefabriker. —

3) Dep. Arbechc meb be obetyblig.» ftäberne Privas, *Hnttonatt
och Tonrnon, wib hwilket sistnämnde ställe bet berömba Hcrmitage-
»viuet »väier. — 4) Dep, Gar b. Staber: Nismes, 42,000 iuwåna-
re, många roiilersta fornlemningar, flera lä:ba fatttfuttfc, bctybliga siden-
fabriker. sßeatieairc, wib Nhone, meb 0,000 iuwånare och en lattboi
kunnig marfuab eller få fallab meéfa, fom årligen besöfcs af öfwer
50,000 personer. — 5) £>ep. Herautt. étäöcr: 9ÄontpeUtcr,
meb 37,000 mwåuare, Universitet, stera lärba famfund, fabriker, famt
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betydlig handel med Wtn, olja, pfte* och sideuWaror. Bezteres, tvid
kanalen, med 17,000 inwånare, fabriker och god handel. .Gette, belä*
gen pä en landtunga tvid Medelhaswet, med 10,000 inwånare, god
hamn, tvigtiga fattwerf och ansenlig tvinhautel. Frontigttan och ifu-
nel, städer, fände för deras winer. — 6) Dep. Ande. Städer:
(SarcaSfonne, med betydliga klädesfabriker och 17,000 inwånare.
Narbonne, med 11,000 inwånare, fabriker och många minneémärfen
fån Nomarneö tit». — 7) Dep. Tam. Staber: sUbt), med 2,000
inwånare och Castres meb 16,000 inwånare, ansenliga fabriksstäder.
—8) Dep. Hau te-- G aro nn e med Staden Souloufe, Wib Ga-
ronne, som har 80,000 intvånare, Universitet, en ston Kathebralfyrfa,
många siibrifcr, fanongjuteri, wigtig handel meb Win och fpaumåt, me*
delpnuften för handelsrörelsen i södra Franfrife '(fältslag 1814).

XXX och XXXI. Fo i x vch Rous f il l o ti. 3 tvenue pro-
vinser Wid Pyrencrrne, bergiga och stogbctverte, »neb föga fruktbart
laub, ben förra genomsturen af floden Arricge och ben sebnare as flo-
ben Tet. Här finnas manlige bergéprobufter, fason» toppar, t»it;, jem,
stenkol, marmor, samt mincralfällor; i balarne beta talvita hjordar,
fom gifwa icke så ringa inkomst; sabrifer af bctybeuhet finnas icke. Pro*
vinsen Foir utgörcé af Departementet Arriege med staden Foixsom har 5000 inwånare, fernWerf och kopparhyttor. Provinsen Rous-
sillon utgörcö af Departementet Pyrc ne c s-O rien ta 1 c s , hwar-
est märkes staden Perpignan, med 17,000 inwånare, fanongjutert,
samt betydlig handel meb Win, olja, frukter, sibcn och ull.

XXXII. Guyeitne och (^afcogne, ett från Pyreneerue
och Cevcuuerllcs högslätter mot hastvet sluttande lanb, till stor bet upp-
fyllbt meb fanbhebar, här och ber bcwurne »neb ljung, tattar och forf-
efar. <3å föga fruftbar benna tanbsträcka i allmänhet är, sinner man
lifwäi wib be lanbet genomstäranbe floberne, Garonue, Gers, Tarn,
Lot och Dorbogne, många fruktbara ställen; isynnerhet har ben så fal*
tabe Garonucbalcu, många uaturstönheter och en yppig vegetation. lu-
byggärne, af Vallista stammen, hos htvilka man genast »varseblir ben
spansta farafteren, äro gansta iboge; en mäugb åsnor och swinfrealur
ttppföbaé; Winobling, silfcsafwet, ytlcwäfnad och sisteri ibfas betpbligt;
för öfrtgt äger tetta taubsiap allahauda forter spanmål och frukter, äf-
wenfont foppar, jern, bly, marmor och stenkol. Hit räknas: 1) Dep.
Gtronde, hwarest märfeé Staden SBorbeaus, Gr.ycnr.es gamla hus-
wudstad, wid den fegelbara ©aronncfloben, med 115,000 inwånare,
många fabrifer, eu af Europas förnämsta hanbclsstäber, neberlagéplaté
för winer och tiförtiÖWerfningar, meb hwilka, äfwcufom »nco Westinbi-
sta folontatWaror, stark handel t>rifwes. S:t Gmillot», Perignae,
Santerne, Graves, arg ws, Medoe, genom Winstötsel be-
römba ftätlen inom några få milt omfreté. — Dep. Dordogne,som har staden Perigueux med 12,000 inwånare, åtstillige fabrifer
famt forntemntngar efter en romerst amsitheater. — 3) Dep. Rot*
©a rott ne, meb staden 3(oeit, wid Garonne, fom har 12,000 inWåna*
re, stor fegeldnfsfabrif för pottan, listig handel. — ■4) Dep. Lot,
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meb staben (baljors, som har 13,000 llitvånaré, yttefatmfer, famt
brifwer handel meb win och olja. — 5) De p. Abe yron. Städer:
Nhodez, »vid floden Nveyron, med 9000 inwånare, »vaxbleferier och
yllefabriker. Villefranche, äfwen Wid stöden Aveyron, med 10,000
imvåuare, kopparhyttor, pa^perébruf och linnefabriker. — 6) Dep.

*©aro nne," meb staben Montanban, som har 26,000 inwå-
nare, afabemi, fläbeé* och sidenfabriker, samt betyblig hanbel »neb win
och fpaumåt. -^ 7) Dep. ©erö, meb staben Antf), belägen på ett
berg wid floden (Sext, fordom hufwubstaben i Gascogne, har 11,000 in*
wånare, en gammat Wacker 2)omfprfa, ylle- och linnefabriker, »vin- och
brämvinöhaubet. — 8) Dep. Lande hwars förnämsta stad är
Mottt de Marfan, som har 4000 inwånare, hivilfa ibfa Win* och
spanmålshanbel. —9) Dep. teö-Pprenéeé. Staber: Tår-
bes, meb 9000 inwånare, linnefabriker och pappersbin?, hanbel meb
spanmål och kreatur. Vagnöres d.' Vigorre, i en ston traft med
5000 inwånare, bad och mineralfällor.

XXXIII. Nav ärra och Veartt, i söder omgifwet af de
högsta Ppreiieerne, sluttar landet åt norr, t»er bet bildar en stättmarf,
son» till större delen är fruktbar, men ock har stora sandfält bewärte
med ljung. Floden s.dour, med best grenar Gave de Pau och ©ave
b'Oleron, genomfiyter landet och bidrager mycket titt desi förssonande.
Inbyggarnes förnämsta näringsfång är »vinfultur och någon yllewäfuad;
bergstrakten lemnar tillgång på jern, foppar, bly, ftenfol och marmor.
Landet utgöres endast af Dep. B a sses-Pyrene e s, hwarest märkes
ftäberne: Pau, »vid Gave de Pau, Konungarue Carl Johans och Hen-
rik IV:s föbelseort, meb- 2,000 inwånare, acabemi, ylle- och linnefa-
brifer, hanbel meb stinkor och gåshalfwor. Vatjonne, wit Aboursto-
den, starkt befäst, har- 15,000 inwånare, arsenal, steppéwarf, hamn, be-
tydlig.» sisterier, ansenlig hanbel.

XXXVI. Ött .florftifa, (178 qWabratmil) belägen emellan
Franska och Italienska kusten, är bergig och stogbewärt. Twenne bergs*
fäbjor, hwilfas högsta spetsar äro fåle och större beleu af året betäckte
meb snö, genomftrpfa lanbet srån sober till norr och best grenar ut*
sträcka sig äswen titt ben westra kusten, men ben östra är mera jemn,
tifwäl uppfyllt» meb mora'er. Berg, stogar och betesmarker intaga stör-
re belen af ön, hwars probnfter i öfrigt äro tifa meb be som mebter*
sta delen af Italien frambringar; från ön crporteraé win, f«t»fru!ter
och stepps.timmer. Aicrbruf och bergsbruk idkas obetybligt. Obocrnes
antal stiger titt 200,000. Hufwubstadcn på ön är Ajaccio (ajabfcho),
Napoleons föbelseort, fom har 8000 inwånare. Vastta, som har 10,000
inwånare, War forbom öns hufwudstab.

Besittningar i andra Werldsdelar. Frankrike äger t

Asien: Ponbichery och några andra mindre orter; i Afrika: en stor
bet af Algierista gebitet, öarne Senegal, S:t Louté och Goree, Fort
Franpots och några faftorier pä Gutnea-fuften, samt ön Bourbon; t
Amerika: en det af Guyana, famt öarne Capenne, Martiniqne, Gua-
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betoupe, Desirade, Marie-Galante och Saintes, med öfwer 600,000
inbyggare.

Spanien.
G rätts or och Sto ef. Spanien (omkring 8500 qWabrat-

mil), gränsar t norr till Atlautista hafwct och Franfrifc, i öster titt
Mcdclhafwet och i söder till Mcdclhafwet och Atlautista hafwct, samt
Wester till Atlautista hafwct och Portugal.

Verg och SÖ ätten. Spanien är ett bergigt tand. De stör*
sta bergen, ntom Pyreneerne, hwilka åtskilja Spanien och Fralckrife
äro: Cantabrista bergett, som utgå från Pyreneerne, och följa, på
något afftånb, norra fusten ända till Cap Finis Terre; Iberifka Ver*
gett, emellan Kastilicn och Arragonicn; Sierra Morena, som stryka
fram emellan ©uabiana och Guabalcjitivir ; Sierra Nevada, tillika med
Alpujarrasbergeit, hwilka, på något afstånd följa södra kusten och äro
Spaniens högsta berg, hwars toppar äro flådda med eivig snö; bland
dessa finnas Gumbre de Miilöaceit (Mulafen"), det högsta berg i
Spanien, af öfwer 12,000 fots höjb; Segura-bergen är en norblig
gren af dessa. Dessutom finnas mångfaldiga åfar t t>e siesta trakterna
af 9iifet, isynnerhet emellan floderna Gnadiana, Tajo och Duero, samt
wit siborne af Pyreneerne. — Spanien äger många stober: @bro,
begynner nära norra fuften och flyter ut i Mebelhafwet, är ett långt
stycke segelbar, men icke wib utloppet; Gitadalqnivir (Guadalfivir),
Spaniens södra hufwudstod, som börjar wib Segurabergen och faller
ut i Atlautista hafwct. Norr om Guabalquivir flyter ©itadtatta, som
löper in t Portugal, blir der segelbar, och faller ut i Atlautista haf*
wct på gränfen mellan Spanien och Portugal. — Tajo (Taqho) är
den största af alla Spanska strömmar, och ftyter sedan genom Portugal.

>— Mera norr i det inre af Spanien begynner Dttero, och löper äs-
wcn genom Portugal ut i stora Oceanen. Portugals och Spaniens
norra gräns är äfwen bestämd af en flod benämnd Mittho (Miujo).
Spanien har inga betydliga insjöar.

Klimat och Prodnk ter. Klimatet är Warmt, utom t bcrgs-
trafterne, och i allmänhet suudt. Bergstraftcrne isynnerhet äga en ren
och ftar lust, men de inre Provinserne lida mycket af torfa. Till fli-
matetö olägenheter höra 2 winbar, ©altego, en fatt och osund nord-
West wind, samt <Solano, en het sunuanwind från Afrika, fom för*swagar både ffälé* och froppsfrastcrue. — Jordmånen, der den icke
lider af wattubrist, är ganska fruftbar. Landet är rift på metaller,
tfynnerhet silfwer och gulb, syblänbsta frukter frobas förträffligt, isyn-
nerhet wid föbra kusten, titt och meb Dadelpalmen.

Inbyggare, Näringar och Handel. Spaniorerne äro
tröge, men bragte till wcrffamhet, outtröttlige; fördragande med lik-
nöjdhet alla fcefwärligheter. De utmärka sig genom en egen slags att*
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warsamhet och ett gravitetistt Wäfenbe. De äga mycket nationalhögmod,
och göra sig höga inbillningar om sitt ursprung. Fordomdags bnro t»er*
före alla manspersoner, till och meb bonben wib plogen, ben Spansta
manteln och sirärbet, och uti umgänget iakttogs många ceremonier, men
seban t>e erhållit Konungar af det Frausta Konungahuset, hastva de myc*
ket astagt sin flyfhet, och bet Franska lesnabéfättethar blifwit allt mera
allmänt. Spaniorerne riba och bansa wäl, och alla äro älstare af mn-
sif. En hwar fpelar åtminstone Guitarre eller bittra. De hafwa en
nationalbans, Fanbango, som fordrar mycken stick lighet. Tjurfäktningar,
forbom Spansta folfets högsta nationalnöje, äro ännu ej afstaffabe.
Spaniens inbyggares antal stiger titt omfring 13 millioner, af ett högst
btanbabt ursprung. De härstamma "telt från be gamla Iberer (Ba-
sicrue, som hafwa ett eget fpråf), bete från Cantabrerne, samt från
No»uare, Göthist-Germanista Folfstammar och Arabcrne, h»vilfa efter
hivaranbra intagit (anbet. — Oaftabt lanbets herrliga natur är åker-
bruket i wanhcifb, fcergwetfen nebtagbe, cnbast bostapsstötseln är brifw^n
titt betydlig höjd. De Spansta fåren hafwa gansta fin uti, och häsiar-
ne äro äfwen mycket berömbe. Silfe erhattcs uti ymnighet i Spani-
ens föbra provinser, men fuappt.cn sierbebel beraf förarbetas inom tan*
det. Win har Spanien af åtskilliga stag i öfwerstöb. Spanien .förser
norra Europa med citroner, pomeranser, mandlar, sifon o. f. w. ©I
präsfas till stor mängd, och utföres titt andra länder. Saltet är äf*
wen en tvigtig handelsartikel. — Fabriker och manufakturer äro obetyd-
liga, endast sibenfabriferue äro att nämna. Nästan af alla öfriga fa»
brifswaror ttllwerfas ej tillräckligt till lanbets bchof. Hanbeln brifweé
mest genom främmande nationer.

Den allmänt hcrrstande och euba tillåtna Neltgionen är den fa*
tholsta. Spanien är nästan det enda lanb, fom ännu söuberstitcs af
Munfar och preftwätde, folket hålles i största ofuunighet. Presternes
antal steg för några år tiUbata till 126,000 personer, och 3000 floster
funuos derstäteö. — Regeringen är fonstitutionett monarfist med
twänne kamrar; sinancerne i tåligt tillstånd. Krigsmakten tittr lands
har man icke någon säfer uppgift på. Sjömaften är obetydlig.

Landets fördelning Landet ntgöres af Kastilt-
anffe och Aragoniffe Länderue, Navarra och Basfisfe Pro*
vin ser ne, hwilka innefatta 17 Laudstaper; dessa åter äro indelade uti
31 Provinser.

*) Genom ett d. 30 Sloito. 1833 utfärdadt »Dekret, har Spansta gebietet, med
undantag af Navarra och de tre Bajkijle Provinferne, bliswit fördeladt i 43
Provinser, tiemtigen laen, Granada, Almeria, Malaga, Sevilla Cadir och
Huelva (Andalusien); Saragosfa, «§ueöca och Toritet (Aragonien); Oviedo
(Asturien); Madrid, Toledo, Ciudad Neal, Cuenza och Guadalajara (Nya
Äaftitieu) Burgos, Valladolid, Palencia, Åvila, Segovia, Soria, Logrcno
vch Santander (Gamla Kastilienj; Barcellona,. Tarragona, Lerida och Gero-
na (Catalonien); Badajoz och Caceres (Estremadura); ©o.nma, Vigo, Oren-se och Pontevedra (Galicien); Leon, Salamanca och Zamora, Murcia vch
Albncete (Murcia); Valencia, Alicante och (zastellon de la Råna (Valencia);
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Kastilten, bestående af 11 Landstaper:
1) Konungarifet Nya Kastilten, mellersta höglandet, i

allmänhet statt, btottställdt för en plågsam hetta och stark torfa, består
af Departementetna: Madrid, Toledo, ©ttabalågara, Guenza och
La Mattcha. Städer: Madrid, Rikets hufwubstab, anlagd uti en
på naturskönhet fattig traft, men Wäl byggd, ägande i omfreté öfwer
1^ mil meb 133 fyrfor och floster; här märfes i öfrigt det gamla

Resideussiottet Buen Netiro med bet stora Bibttothefet af 130,000 banb;
staben har 170,000 inwånare. Toledo, Universitet, många fyrfor och
floster, samt beriblaub en praftfnll göthist Domkyrka, 16,000 inwånare;
Talavera de la otet)tta, meb 8000 in»trånare, betybliga sibensabri-
fer och en artilleristola (fältslag 1809); Slleata, meb 5000 inwånare
och Universitet (stiftabt 1490); Deana (Ofanja) meb 12,000 inWå*
nare, mineralkätlor och fåpfabrifer ; (Sttcnza, meb 6000 inwånare och
en märfivärtig bio; Ouabalaxara (Gabalachara) »neb 14,000 inWå*
nare och berömda klädesfabriker; Giudad Neal; Galaträva ; So-
boso; famt Kongl, lustsiotteu Arattjttez (Aranchucs) och El Pardo.

2} Konungariket Gamla Kastilien, norr om Nya Kasti-
lien, bergigt, ofruktbart, föga oblabt, hwarfore inbyggarne äro fattige,
utgöres af Departementerue: Vurgos, Soria, Segovia och Åvila;
der märfes städerne : Vurgos, med inånga fyrfor, deribtand eu präktig
Domfprfa, 12,000 inwånare, uederlagsplats för Spansta utten; Sant-
anbér, sjöstab meb 20,000 imvånare, bctybtig hanbel meb uti, win
och jern, gob hamn; Soria, met 6000 inwånare, i htraré graustap
bef, genom sitt tappra förfwar, få namufunniga Numantia tåg; Sego-
via, meb 13,000 inwånare, en mäugb kyrkor och kloster, en romersk
wattulebning, uppfört af Strajanué, samt en stor fläbeöfabrif 91»ila,
meb 12,000 inwånare; samt Kongl. lustslotten S:t Ildefottso och
Gseörial med ett präftigt floster, hwarest sinnes ett berömbt Viblio-
thcf, som är rift på orientalista manustripter.

3} Kon ungarifet Leon, innefattar större beten af Dueros
flobområbe inom Spansta gränsen; tanbet är i allmänhet backigt och
anwändes mest till beteémarfer, famt består af ©epartementertie: Leon,
9>aléttcta, Töro, Zamora, Valladolid och Salatttåitca. Städer :

Leon, med 10,000 intvånare, ei» präktig Domkyrka der 27 konungar
blifwit begrafne; Valladolid ÖBafjatolit), met 24,000 inwånare, 15
fyrfor och 40 floster, Universitet (stiftatt 1346); Salamattea, met ett
Universitet (stiftatt 1239 i Palencia, och setermera hitfiyttatt), 24
fwfor och beriblanb en präktig Domfyrfa, 14,000 inwånare; Patetteia,
»net 10,000 inwånare; Toro, met 8000 inwånare (fältstag 1476);
3amora, met 10,000 intvånare; Eindab Nodrigo , med gränsfäjt*
niug mot Portugal, 11,000 inwånare (fättstag 1812}.

flntttgen Balearisie öarne. Prefekten för hwar och en af beéfa ©epatte*
mentet kallas Tubdelegado del fomento. — Som denna fordelning ännu
icke kommit till werkställighet, så anmarkeö endast har t>enna Landets nya
indelning.
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4) Konungariket Gatttcien, Westligastc delen af Spanien,
norr om Portugal, bergigt, sädesfattigt, men har förträffliga betesmar-
ker. lubyggarne äro flitigare än t förutnämnde Provinser /©täter:
Eorttna (Korunja), med många fabriker, pafetfart till Havaua och
Puerto*Rico, 23,000 inwånare, en rymtig hamn och betyd! g handel;
Ferrol, med 13,000'inwånare, en förträfflig hamn, Spaniens för-
nämsta sjöarsenal och steppswarf; San Ingo di Gompostella tstelja),
med 30,000 inwånare , siden- och tinnefabrifer, Universitet (stiftadt
1531), präktig Kathedralfyrfa , der Spaniens Skyddspatron Apostelen
Jacob stall tigga begrafwcn, mycket beföft Watlsartéort; Orenfe, med
8000 inwånare, winobting och warma bab; 33tgo, meb 8000 inwå*
nare och en rymlig hamn; Lwgo, med 5000 inwånare, läder-och lin-
nefabriker famt Warma fällor.

5) stendömet Slfturien, ett kustland, norr om Kanta-
brista bergen, som här få namn af Asturista bergen; ett stönt bergs-
lanb, till hwilfet Westgötherne, under Petajo, efter slaget Wid Teres
de la Froutera (711)uudandrogo sig för. Araberne, och ber tabe grunb
titl ett Rifc, fom febati tillintetgjorbe Arabernas herraWätbe i Spanien.
Staber: Qviedo, som har Universitet (stiftadt 1580), gewäréfabrif
och 8000 inwånare Gijon (Gtchon), med god hamn, Westgöthcrncs
äldsta hufwudstad.

6) Provinsen Estremadur a, består mest af sandhedar, ge*
uomsturue af Guabiana och Tajo, men för öfrigt Wattenfattige och
i,'ynnerhet begagnade titt fårbete. Städer: Badajoz (chos), Wid
Guabiana, med 15,000 inwånare, åtskilliga fabrifer, styckgjuteri, och en
gränsfästning mot Portugal (fältslag 1811); Merida, med 6000 in*
»vanare och många forntemningar ; Aleantara och L^livenza, fästnin-
gar. I detta tanbstap finnes ©tiabaicattal, den enda silfwergrufwan
i landet, samt ten märfwärbiga Vatuecaö^balen, fom om tvintern blott
4 timmar hwarje bag uppfpfes af solen.

7, 8, 9) Konungariket Anbatusien, innefattante Guatat-
gutoiré stödområde, ett af Europas fruktbaraste och skönaste taudstaper,
isynnerhet blomstranbe unber Maurernes eller Arabernes wälbe, utgöres
af Provinferne Sevilla, Eordova och laen. ©täber: Sevilla (Se-
vilja), en af be störste i Spanten, meb 96,000 iuwånare, Universitet
(stiftatt 1504), 30 fprfor, hwaribtant en stor Domkyrka, 90 kloster,
en romerst Amphitheater, tobaks- och sibensabrifer, (första Spansta In-
quisitioustribunatet upprättates här 1481); Xereé de la Froutera,
mct 34,000 inwånare, befant för sitt förträffliga win, (Arat>crne se-
gråte här 711); (Sadtz, på ön léla te Leon, anlagt af Phoenicierne,
hufwutstapelplatfcn för Amerifansta hauteln, med 70,000 imvånare,
starkt befäst,- station för en del af Flottan, har en ypperlig hamn, som1820 förflaradeé för frihamn (märfw. bel.igr. 1810—12, 18.23); Pu-
evto Neal, med 10,000 inwånare, förträffligt salt, steppsdocka ochmagaziner för flottan; Puerto de Santa Maria, med 16,000 in-
wånare och betydlig handel; Huelba, med god hamn och 7000 inwå-
nare; Niebla, med 9QOO inwånare; Tarifa, sydligaste staden på Pp-
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renöista halföl,; Algeziras, paketfart titt Ceuta; Gap Trafalgar
(sjöstag 1805}; Geija (essifa), met) 35,000 inwånare och betydtig
bomuöéobting Ossuna, med 15,000 inwånare; Areos de la Frön»
tera, med 12,000 inwånare; San Lurar de Varrameda, wib
Guabalquwtré mynning, med 17,000 inwånare; Gordova, (i medel-
tiden resibcuset för be arabiske fnrstarne) meb 50,000 inwånare, 16
fyrfor och deribland en märf»r»ärt»ig ©omfyrfa, samt wiQti^a sidenfa-brifer; Cueena, meb 12,000 inwånare; laen (chaén), wib foten af
ett marmorberg, meb 20,000 inwånare famt bertvib waraube falt* och
blygrufwor; Andttjar (Anduchär) wid Guadatquivir , met» 14,000
inwånare; Übedä och Baeza (ba*eöfa), med 16,000 inwånare; Mar-
tos, med 14,000 inwånare och Romerska fornlemntngar. — På syd-
östra udden af Andalusien ligger staden och sättningen Gibraltar, (som
sedan 1704 tillhör England), och utstod en märfwärdig belägring 1782,
en wigtig handelsplats med 16,000 inwånare, garnisonen inberäfnad.

10) Konungariket Granada, wid föbra fusten, emot Me-
dethafwct, genomftrufit af Alpujarasbergen p Spaniens fruktbaraste Pro*
vins. Detta landstap war det sista, som Araberne innehade i Spanien;
deras affointiugar bo ännu i bergétrafternc. Städer: Granada, med
Universitet (stiftadt 1531}, 25 fyrfor, 41 kloster, tcioer* och sibenfabrf*
ker famt 80,000 inwånare. Nonda i en bergstraft, med 18,000 in-
wånare: Loxa <Locha) och Gnabix (Guadich) med 9000 inwånare;
311t>ama, den högst belägna stad i .Europa, och den sista som fråntogs
Maurerne; sltnteria, med 7000 inwånare och god hamn; Malaga,
med 5:,000 inwånare, många fabriker, »vidsträckt handel, »vinodling och
oljetillwerfning.

Staden Anteqttera, (Anteféra), emellan Granada, Sevilla
och Cordova, har fabriker för ylle- och stdeuwäfnader, samt 14,000
inwånare.

11) Konungariket Sfturcia, nordost cm Granaba, sträcker
sig ifrån fuftett bjupare ra åt landet, hergigt och minbre fruktbart.
Staber: SDtitrcta, wib Seguraflobcn, i en gansta bördig trakt, meb
36,000 inwånare, 11 förfor och 18 kloster, sibenmattufaf turer och be-
tyblig hanbel; i*orcn, meb 20,000 inwånare, foppar- och btpgritjwor;
Ghinchilla, (tschintschilja) meb 10,000 inwånare; Eartagena, ett
gammal märkwärbig stab, anlagb 221 år före ©hrifti föbelfe af Car-
taginenfam Hasbrttbal , befäst, station för en bet af stöttan, med Jvarf
och tyghus, eu af be båiia hamnar wib Mebelhafwet , har 37,000 in-
wånare och brifwer wigtig handel.

Aragonien, beståenbe af 4 Lanbstaper:
12) Konungariket Aragonien, ett bergigt och tämligen

fattt lanb, men rikt på säb och mitt; ©brobalen är isynnerhet börbig.
©täber: Saragoza, wib ©bro i en olivstog, äger ett Universitet (ftif-
tabt 1472) 50,000 inwånare, 17 fyrfor, 40 floster, ytte och silfefa-
brifer famt betyblig handel (märfwärdig genom ett tappert och förtwif-
ladt förfirar under bclägrittgartte 1808 och 1809); $uefca, befäst,
har Universitet (ftif 1354), 8000 inwånare; (Salata^ub, mrd
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9000 inwånare och betydtig hampodting; Terttel, med 10,000 in-
wånare.

13) Fur stenbom et Katalonten, Spaniens nordöstra hörn
emellan Aragonien, Pyreneerne och Mebelhafwet, uppfpflbt af Pvrcnc-
crneö grenar; inbyggarne äro flitige och »välmående. Städer: Var-
cellon med 120,000 inwånare, 82 fyrfor och 45 kloster, ten betyd-
ligaste stad i Rifet näst Madrib, »väl befäst, har stera goba unberwiö*
ningsanstaltcr och institutioner för tvetcustap och foust, styckgjuteri, bom-
ulls* och sidenfabriker, got» hamn och »vidsträckt hanbel; Barcelottetta,
meb 10,000 iuwånare, hanbel och manufafturer; Netté, meb Wigtiga
bomulls- och sidenfabriker, ansenlig hantet och 25,000 tnwånare; Le-
rida, mct 14,000 inwånare, befäft; Tarragona, förnämsta staben i
Spanien nnber Romarnes tit», äger wigtiga ftbenmamtfåf turer och 12,000
inwånare; Tortosa, meb 11,000 inwånare och t granffapet »raranbe
betybliga marmorbrott; Cervera, »neb 5000 inwånare och Universitet;
Gerotta, meb 10,000 inwånare, och .^oftalrich, fästningar; Figue-
ras, meb bet starka fastellet Fernändo, (fäftstag 1794); det bekanta
klostret Montferrat, beläget på ett nära 4000 fot högt kalkberg. —

Andorra-balen, sober om Pyreuec-rue, meb 14,000 inbyggare, utgör
en liten Republik, neutral, under Fraufrifcs och Spaniens bestybb.

14} Konungariket Valencia, wib östra fusten, ett af Eu-
ropas skönaste och »varmaste tanbstap, hwarö kalkgrund, af fonsten »vatt-
nat», frambringar de herrligaste skördar och frukter, Städer: Valen-
cta, med 80,000 inlvånare, Universitet (stiftadt 1404), 14 fyrfor blanb
hwilfa fathebralfprfan, ben skönaste fyrfa i ©panien, meb ett högaltare
af sitfwer, 45 floster, wigtiga manufakturer, son» sysselsätta 20,000
personer, och betyblig hanbel; Sllcot), meb 18,000 iniuånare; Elche
(cltsche), meb 19,000 inwånare; Alcira, meb 10,000 inwånare; Ali-
cåtite, med ett förträfflig hamn, 25,000 inwånare, förträffligt win,
ncderlagsptats för handeln emellan Spanien och Italien; Mttrviedro,
med 7000 inwånare, befant i Romerska historien unber namn af Sa«
gtttttnnt; Eastellon (Kasteljon) de la Platta, wio hafwet, meb
15,000 inwånare och betyblig hampodting. — I fötra teten af Peo*
»infen tigger ten betytliga saltsjön Mata, och ber intvit befällate sta*
ten .OriljHéla, i en ston trakt, met 26,000 iuwånare, Universitet,
saltpetersfuterier och sitenfabrifer.

15) Kouuugarifet Mallorca (Maljorca), inncf.ittante
Vateariste öarne. Majorca eller Mallorca, (63 qtvatratmil och
200,000 inbyggare) fom har befästa staten Palma, met 35,000 in-
wånare, Universitet, glas och möbelfabriker famt got hamn; Minorea,
(15 qwat»ratmit och 50,000 inbyggare), met staben Port Mahott,som har 16,000 inwånare och en Ypperlig hamn, samt fästningen
(StnbadeUa, (belja); och be Pitpusista öarne Vvissa etter Ivipa
(Ibissa), Formentera, m. fl., met omkring 24,000 inbyggare; alla
belägne i Mctelhaftvet.

Kon unga rtfet Navarra, sytost ont Bisseaya, wid Pyre-
neerne, med staden och fästningen Pampelona, som har 15,000 in*
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wånare, samt Tudela (fältstag 1808), med 8000 inwånare, fom drif*
wa winhaudet.

SSaffiffe Provinferne, norra kustlandet, närmast Pyreneer-
ne; best naturbestaffenhet lifa meb sist bestrifne landskaps; inbyggarne
äro Baster, berömbe för beraö tapperhet. Detta lanbstap innefattar
provinferne Gntpttéepa och Alava, samt Herrstapet Biscaya. ©tä*
ber: Bilbao (Wilwao) i Bifeaya, meb 15,000 inwånare och liftig
haubel; Vittoria, förnämsta staben i Alava, meb 8000 inwånare
(fältslag 1813), famt staben och fästningen Satt Sebaftian i Gui-
puscoa, som har 13,000 inwånare, gob hamn och ibfar betyblig hanbel.

Besittningar i andra Wertbsbelar. (©panien har, för
detta, bland åtta Europeiska Stater, ägt de största kolonier i be öfriga
Werlbsbelarne, men feban numera alla best Amerikanska continentala
besittningar revolterat, enbast i Afrika, staben och fästningen Geuta
på fusten af Berberiet, Kanari-öarne, samt några minbre öar; t
Asien, Filippinsta öarne; i Australien Ladronerne och ©arolitter*
ne, famt i Amerika, nu mera enbast Kuba och Puerto Nieo, samt
några minbre öar. Foifmätigbeti å bessa besittningar stiger tifwift tilt
nära nog 4 millioner.

Portugal.
Gränsor och Storlek. Portugal gränfar i norr och öster

till Spanien, samt t söder och wester till Atlantiska hafwet, och -inne*
håller omfring 1722 qwatratmii.

Berg och Wa 11e n. Portugals naturliga beskaffenhet är tifa
mct Spaniens. Landet är gansta bergigt och har entast i Estrematura
och Alentejo några betytligare slätter. Portugisiska bergen äro fort-
sättningar af te Spansta, hwilka begynna wib Pyreneerne och här slu-
ta wib hafwct. De bctybligaste bland bcm äro: Sierra da ©flrclla,
da Monchiqne, och Sierra da Geres (Dsihereé), från hwars dalar
det berömda Portwinct hämtas. Portugal är ritare på watten än Spa*
nien, men alla stora Portugisiska flober fomma från Spanien och äro
reban ber anförba. £>e »t»igtigaite äro: Mttcho (Minjo), Dottro
(Dohro), Guabiana, och Tejo (Tedscho); bemia sistnämnda är Por-
titgalö hufwubflot», htvilfen nästan genom hela Nitet är fegelbar. Inga
betybtiga Infjöar finnas bcrstäbes.

Klimat och Produkter. Klimatet är gansta behagligt
och hälsosamt. Windarne dels från hafwet dels från bergsträckniugar-
ne afkyla hettan. Jorden är utmärft fruftbar, och beflädes ficrestädes
af betytliga stogar, hwariblant te af forfträt äro te märfwärtigafte;
fujternc äro gansta sistrife.

Xfttbyggarc, Näringar och Handel. Portugifarne
stilja sig ej mycket ifrån ©paniorerne. De blottställa sig tifwät hätdre
för alla slags olägenheter, än de underfasta sig något mödosamt arbe*
te. I allmänhet äro de lägre fotfflasferne as godt sinnelag, öppen*
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hjertige , wttttge och tättstyrde, men deremot bestrifwas de högre flått*
den pä en mindre fördetaftig sida. Inbyggarne, få wät i Portugal
som Spanien, äro för öfrigt till större delen ofunnige och widstepptige
emedan ungdomens uppfostran, anförtrodd ät Munfarne, blir tvanwår-
dad. Portugisarne älsta samma nationatnöjen som (©paniorerne. Por-
tugal äger något öfwer 3 1 millioner inbyggare. — Aferbrufet är Wan*
häfdadt, man har derföre derstädes ofta brist på fpanmål, hwilfen, om
jorden rätt fcrufatté, kunde finnas titl öfwerstöd. BergWerfsrörelfen
drifwes icke, ehuru tAgåug finnes på metaller. Bostapsstötseln funde
tvära gansta inträgtig, men ten försummas. De huswutsafligaste han*
tetéwaror äro: win af många slag, russin, sytfrufter, såsom citroner,
pomeranfer, sifon, manttar o. s. W. olja och salt. — Fabrifcr finnas
ej tillräckligt för Rikets tehof, manufafturwaror införas ifrån ittrifeS
orter, och handeln befinner sig till större teten i äntra Nationers häntcr.

Kathotsta Religionett är ten allmänt herrstante, liftväl tålas
äfwen anbre trosförWanbter. — Regeringen är fonstitutionelt monar*
kist, och thronföljben ärftlig. Krigsmakten till länts utgör omfring
28,000' man, och fjömaftet» existerar nästan blott titt namnet.

Landets delning. Portugat består af 2:ne hufwuttelar :
Egentliga Portugal och Kouuugarifet Algarve.

A) (3 g ett t lig a Portugal, innefattar följande 5 Pro-
öinfer:

1) Estrem adura,fring Tejoftodens utlopp, har betybtiga stät-
ter emellan bergsträckningarne , är illa obtabt; tratten fring Cintra är
befant för fitt utmärfta sunba klimat, ©täter : Lissabon, Rikets huf-
Wudstad, ehuru en öppen stad, fifwäl förswarad af flera fasteller och
fästningsWerf, den förnämsta handelsstaden i Portugal, med 250,000
inwånare, förträfflig hamn, en märfwärdig »vattenledning, en präktig
sä fattad Patriarfatfyrfa, många mindre kyrkor och floster, samt fleratvackra palatser; Setuval eller S:t Meé', som har 15,000 inwåna-
re, stora satiner i granstapet och drifwer starf handel med fått; San-
tarettt, med 9000 inwånare, befäst. Widare märfes Mafra. en fö-
Ping med ett rift floster för 200 munkar och ett Kongl. Slott; fiue-
IttS (Ketué}, Kongl. Luststott.

2) Beir a, emellan Estremadura och £)ouro, uppfyllt! af berg
och Wtdsträckta ofruftbara hedar, med staden (Joimbra, som har 16,000
inwånare och det enda Universitet i Rifct, samt städerne Dvar, med10,500 inwånare, och Samego, med 9000 inwånare. Alntetoa,
grcinsfcistuing.

3)(sntre©ouroeMinho, belägen emellan stoderne af des-sa namn, likaledes bergigt, men mera fruktbart än Beira och bättre od-ladt. Städer: Porto eller ©porto, en wigtig handelsstad, ftapefor*
ten for Portugals tvinhandel, med 70,000 inwånare, famt Braga ,fabrlfsstab, fäte för Nitett (grfebistop, meb 20,000 inwånare.

4)£ra3osMonteé, lifalebeö norr om Douro men belägitin t lanbet, ett bergigt föga fruktbart landskap, uti hwarö fydliga delar



199

lifwäl gott Port win produceras. Staden Bragattsa, nu regcraute
Kouungahufct stamort, är belägen i denna provins.

5) Atentejo (Alengtetscho), är den wibsträcktastc afPortugisista
Provinferne, tämligen stått, men illa oblat»; hebarue teinna ett ppper*
ligt bete för fåren, hwilka hitföras från halftva riket på wintcrbete.
Här märfes staben Vvora, befäst, meb stor praktfull Domkyrka, präk-
tig wattcnlebning, romersta forntemningar samt 15,000 inwånare, och
Elvas, meb 18,000 inwånare, rikets wigtigasie gränsfästning, arfenat,
ypperlig cistern inom fästningen; härifrån idkas en indrägtig smyghan-
bel meb (Vpanicn.

U) Konungariket Al gar ve, ben minsta och sybligaste
Probfnfen, utgör tid namnet ett eget Konungarike, af hwilfet Konungen
af Portugal förer titel, men har samma statoförfattning som be öfriga
Provinferne. Här märkes stcibcrne: Tavira, meb 9000 tnwånare ; La-
gos, meb 8000 inwånare, Ypperlig hamn, wattcnlebning, och hanbel
meb olja, win och fäb; föaro, .wigtigaste hanbelsstaben i Atgarvc, med
9000 inwånare; (Sap Vincent (sjöslag 1797).

Portugisiska Kolonier: Azorifia öarne i Atlautista
Dceaneu, O tilt antalet, hafwa öfwerflöd af spanmål, win, lin, m. »n.
De förnämsta äro: 1) Satt Miguel, den största, bäst befolkade och
odlade, meb staben Pwttta del Gada, säte för Guvernören, har betyb-
liga fabriker och ansenlig hanbel, famt 20,000 inwånare;-2) Tereeira,
med befästa staben Ångra, fom har 16,000 inwånare och en rymlig
famt gansta säker hamn; 3) Pico, meb ett högt berg och en der xp*
tande vulfan. De öfrige äro : S.t Maria, S:t Georg, Graciösa,
Fayal, Flores och (*orvo. — Portugal äger i Asien: £)ut och
Goa, Macao, och en del af ön Timor; i Afrika: öarne Madcra och
Porto Santo, Cap Verbs öarne, S.t Thomas, Guoernementerne Mo*
zambif och Angola, samt en del af Guincakustcn, ön Biöfao, m. st. —

Folfmängbcn uti Portugisista Kolonierne utgör omfring 2 millioner.

Italien.
Griinsor och Storlek. Hatfön Italien, fom gränsar t

norr titt Schweitz och Tyskland, i öster titt Adriatiska haswet, t söder
och sydwcst titt Medelhafwet och i nordwest till Franfrife, iu»»ehåller,
med dertill hörande öar, i wibt 5850 qwatratmil.

Berg och Watte n. Aiperue utgöra Italiens hela norra gräns
och srån tern utgår en fetja af berg genom långben af Italien, som
fallas Appettttittertte. Twenne eltsprutaute berg märfaö äswen i
betta lanb, neml. Vesuvius wit Neapel och Mttta på Sicilien. —

De förnämsta ftoterne äro : Po (fordom Padus) , Adtge (Adidsche)
eller ®tf* (fordom Athesis) , Arno samt Tibern. Italien har
mänga insjöar, bland htvilfa de största ligga wit> Alpernas fot. De
förnämsta äro: Lago Maggiore (Maddschure), di (Sonto, Gärda
och'Ofeo.
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Klimat och Prodnkter. Klimatet är t allmänhet gansta
behagligt och sundt; wintern är fort och mitt, snö är, t fodra delen
af landet,' fäöfytit, tifwät är klimatet hårdare i granstapet af Alpernas
höga fnöbetäckta fjällmassor. Södra delen tider deremot af den bran-
nande Afrifansta Winden Sirocco. Italien är utomordentligt fruktbart
och behagligt, hwarföre det bliswit fatladt Europas trägård; det fram^
bringar af sig fjelf eller meb ringa siötscl, allt htvad meunistan behöf-
wer till sitt uppehälle, sina nöjen och »oätlefnat»; citroner, pomeranfer,
granatäpplen, sifon, mandlar och andra äbla fruftforter Wäxa här un*
ber bar himmel. I bergstrafterne finnas björnar, wargar, lodjur och
stengetter. Italien har inga rifa guld- etter sitfwerstrcck, men pä nå-
gra trakter godt jern och ett stort förråd af alabaster och präktig mar*
mor af alla färgor;'ben hwita carrarista marmorn är isynnerhet förträfflig.

Inbyggare, Näringar och Handel. Itatienarne haf-
wa en stark kroppsbyggnad, famt ett muntert och eldigt lynne. De
äro måttliga och nyktra, äregiriga, fwartffufa och hämndgiriga. De*
ras näringsflit är ftor, och man träffar dem t myckenhet i srämmande
länder, hwarcst de ofta begynna fåfont fringWandrande köpmän, hwilfas
hela Warutager består i en låda med hwarjehauda fram, och stuta få*som gansta rika handlande. De hafwa gjort många uppfinningar i
handel och fönster, hwitfa Wittna om teras starpsinnighet. Från Ita-
lien härstamma Lotterierne. Setan Greflanté förfall har Italien fram*
bragt te.,största konstnärer i målning, bilthuggeri, byggningsfoust och
musif. ÖfwcraUt finnas fpår af en långwarig otling och en hos fot*
tet länge hcrrstantc fonstbiltntng. Italienarne äro mujifälstare; hwar
ock en metelmåttig Itatienst stat måste hafwa sitt operahus. t)e sör*
näma cilsta praft, hafwa lyfante palat^er, efipager, och en mängd med
rifa livréer försedda betjenter; deras lefnadssätt är i öfrigt sparsamt.
Under den starka hettan tillbringas dagen med sömn och wid mitnatts-
tibeit begynna nöjen, promenaber, fpeftaffer, m. m. Ibland national*
nöjewräfnaé i teras hufwutfläter Karuavaten, hwitfen består i en un*
ter flera weckors tid natt och dag fortsatt masterad. — lubpggarucé
förnämsta näring är åkerbruk, som t flera trakter brifwes met fyntter*
lig omforg; spanmål, få tväl te hos ost tvanliga stagen, som ,xit och
maié, frambringas äfwen till utförfel winikötscln lemnar flera af be
ädlaste winforter, men berebningen »vårbslösas i allmänhet. Bostaps-
stötseln är gansta hetyblig. De Neapolitansta hästarne räknas bland de
bästa i Europa. Parmeaner-osten är en allmänt befant probuft från
trakten af Lobi. — Lanbets förnämsta fabrifer bestå i sibenmanufaftu*
rer. För den utlcinbsta handeln titltverfaS föga Waror, men deremot
införas utlandsta i stor mängd. Främmande nationer ditföra sielfwa
sina produfter och afhämta fina behof, så att Italiens fjöfart fällan
sträcker sig långt utom fustcrue, eller åtminstone fällan utom Metelhafwet.
Någon särdeles handel drifwes endast i Venedig, Genua och Lworno.

Den herrstande Religionen är den fatholsta, fom här har sitt
hufwubfäte, tittifa med öfwerstödigt förråd af kloster och munkar. Dä
Italien icke utgör en förenat stat, utan innehåller stera stater, hwilka
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icke stä med hwarandra i nägon förbindelse, är ock statsförfattningen
otifa t dessa färstilda länder.

Landets indelning. Italien bestär af en stor hatfö och
stera öar; man indelar landet wantigen t öfra, mcdtersta och nedra
Italien.

A) H^fra Italien är af hela landet mest styckabt, hit höra:
1. Konungariket Sardinien, som innehåller en areal-

widd af omfring 1370 qtvadratmil, och har 4,500,000 inbyggare. Ko*
nungamakten är iustränft på ön Sardinien genom Rifsstänber och i
Hertigdömet Genua, genom en detta tand bewiljab fonstitution. Krigs*
maften stiger tilt omfring 60,000 man; sjömaften är obetyblig. Sar-
binsta rifet, t afscende på fasta landet, är indetadt uti 8 Guvcrnemen-
ter *}; men utgöreö i det hela af följande provinfer:

a) Hertigdömet Savoy en, (något öfwer 180qWadratmil},ett
bergtant», uppfylld! af stora stogar, med öfwer 500,000 inbyggare; desi
natur liknar mera det närgränfaiide Schweitz, än bet öfriga Italien.
Bostapsstötseln är huftvubnäringeu. Hufwubstaben är Ehambery, som
har 12,000 inwånare, spetsa och sibeufabriker.

b) Furste nbömet Piemont meb Montferrat och eu bet
af lanb, (550 qtvabratmil) öster om Savoyen, met» tagare berg
och mitbare flimat famt börbigare forb än sistnämnbe Prosins. Inbyg-
garneé antal stiger till 2,600,000 och blaub dem äro 20,500 Walden-
fer. Här märfes Rikets hufwudstad Turin, Konungens residens, med
130,000 tnwånare, Universitet (stiftadt 1412), siden- och tobaféfabrifer
samt ansenlig handel med sidentvaror (betägr. 1704); städerue: Rivo-
It, med ett stött, so,n Konungen större delen af året bebor; (Savmaa,*
nola (Karmaujöla) med 14,000 inwånare; Pinerolo (Pinnjiröto),
befäft, fläbcsfabrifcr, 1300 inwånare; Savigliatto (Savilljauo) med
20,000 tnwånare och betydliga fabrifer; Mondovt, med fästning och
17,000 inivåttare^Soni etter Euneo, med fästning och 20,000 in-
wånare; ftoSfano, meb 15,000 intvånare; Alba, meb 10,000 iuwå-
nare; Afti, meb 24,000 inivånare; föcvcelli (Vertschclli), med 16,000
inwånare. — Hertigdömet Montferrat meb städerue: (Safale, som
har 18,000 inwånare, och ttifwer betyblig bostapshaubct; Aqtti, med
6000 inwånare, fitateö, warma fällor. — Den hithörande delen af
Mailand (öfriga delen tillhör Lombardist-Veuetiansta Konuugarifet} har
städerue: Alessattdria, med 36,000 inwånare, betydlig handel, Ko-
nungariket ©arbiniené starkaste fästning; Tortotta, med 10,500 intvå-
nare, befäst; Novara, med 17,000 inwånare; Arotta, wid Lago
Maggjore, med 5000 inwånare och handel, samt de t granstapet »va-
rande, Boromäiste öarne; köpingen Marewgo (fältsiag 1800).

o) Hertigdömet Genua, (ttågot öfiver 100 qwadratmil) ett
smalt fustland, med 620,000 inbyggare. Här märfes staben Genua, eller
Gettova (Djetiooa), belägen på sluttningen åsett berg wib hafwet, meb
90,000 inwånare, Universitet (stiftatt 1812}, en berömd 2knf, >den

6) Turin, Gnneo, Alessandria, Novava, 9foff a , Savoyen, 3?i;za och
<?e>.Nla.
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äldsta i Europa (stiftad 1407), präktiga Patatfer, men trånga och drän-
"ta gator, att de ej funna begagnas af åfandc, förträfftig hamn och fri-

hamn, wigtiga sammets- och sifcenmanufatturer, tämligen betydlig han-
del; Savoita, wid hafwet, med 14,000 tnwånare och dålig hamn;
(Syiavart (Kiaivari), som äger ett berömbt orgelwerf; hit hörer äf-
wen ön Eapraja i Mebelhafwet, famt de mindre öarne: Palntarta,
Tino och Tinelto wid fusten.

ä) Grefffapet Ntjja och Monaco (omfring 70 qwadrat-
mil med 280,000 inbyggare) har fläberne: Nizza, meb 27,000 in*
Wånare, frihamn, siden- och tobaksfabrifcr, handel med olja, parfume*
rier, ris? och siben, i anseende till dest frista och sunda tuft samt milda
klimat, besöft af många främmande; Monaco, huftvudstaden uti det
lilla Furst.entömet af samma namn, som står unber Sarvinstt bestydd.

o) Ön (Sardinien (nära 450 qwadratmil) stilid från ön Kor-
sica genom fanalen S:t Bonifacio (Bonifatfchio), är bergig; inre
landet, i brist af »vägar, nästan otillgängligt; jorben är fruktbar, men
tigger nästan ouppoblab. Inbyggarue woro i älbfta tiber ansebbe för
»vilbar och äro ännu föga cioiliferabe. Ön har öfwer 500,000 inbyg-
gare, fom styras af en Vice-Konuug. Sarbinien utgöreé af 2:ne huf*
wubbelar: a) Gabo di Sotto meb hufwubstaben Gagliari (så.ttia*
ri), befäst, har Universitet (stiftatt 1764), förträfflig rebb och hamn,
öfwer 30,000 iulvånare, ffeppéwarf, saltwerf, tobaksfabrifcr, hufwud»
sätet föx Sardinsta handeln, d) Gabo di Sopra, med staden Sas-
sari, fom har Universitet (stiftatt 1765), och 20,000 in»t»ånare, hwil-

ka idfa win* och oljcotling. Omfring Sartinien ligga 44 för tet me*

sta obebotda öar.
11. Lo mb ar biff - V ettet iatt sk a Konungariket,

redan bestrifwit under Österrike. (Se sit». 171}.
111. Hertigdömet Parma, egentligen bcståeube af be tre

Hertigbömena Parma, Piacettza och Guastalla beläget föder om Po
(regerabt fcba.it är 1814 af f. b. Franste Kejsaren Napoteons Gemål,
Marie Louise), iunehätter en arealwibb af 107 qWabratmil, meb 480,000
inbyggare. Här märfes ftäberne: Parma, Hertiginnans Resibeus, med
Itnwersitet (stiftadt 1423), Bodouis berömba Boktryckeri, tlätet> lin*
ne- och sibenfabriker, ben största Theater i Europa, och 30,000 ,'nwä-
nare; Piacenza (Piatschenbsa): meb 28,000 inwånare, fästning, siden*fabriker, och GttaftaUa, med 5300 inwånare.

IV. Hertigböntet Modett a, öster om Parma och föder
om Po, innehåller något öfwer 94 qWabratmil i wibb, med öfwer370,000 inbyggare. Här märfes: residensstaden Modena, fom harUniversitet, präktiga tu;ggttaber, samt 27,000 inwånare. Staden Neg-
gto (Ncddscho), med 18,000 inwånare och sidenfabriker. — Hit hörer
äfwen fordna Hertigdömet Massa-Earrara, fom inne-
håller öswer 4 qwatratmil, meb 30,000 inbyggare, famt staberna Mas-sa, meb 7000 inwånare, och ©arrara, meb 5000 inwånare, famt be
förnämsta marmorbrott i Europa.,
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B) Medlerfta Italien innefattar:
I. Hertigdömet Lncca, ett bergigt kusttand, Wcstcr om

Apenninerue, innehållande 20 qwatratmil, med 160,000 inbyggare.
Hufwudstadeu är Lueca, wid stöden Serchio, belägen i en siön traft,
med Universitet (stiftadt 1802), siden- och bomutléfakifer, handel med
olja och sidentvaror, 24,000 inwånare.

11. Storhertig dö met Toscatta, likaledes »vester om
Apenninerue; desi norra det är i hög grad fruktbar, kustlandet är sum-
pigt och osuntt; idi inre trafterne finnas tantsträckor som likna stepper.
Storhertigtömet innehåller 395 q»t»atratmil, met 1,480,000 inbyggare,
och utgöres af följande delar: I)'Flore ntin sr a Områtet, met
hufwut- och residensstaden Florcttj (Itat. enze), wid Arno-floden,
met Universitet (stiftatt 1433}, en mängt präktiga fyrfor och pglatser,-
stort galleri af statyer och målningar, ansenliga bibliothefer och samlin-
gar för wetenstaperne, wigtiga- fat»rifer och 90,000 inwånare; stäter-
ne: Piftoja, met 11,000 inwånare, Prato »net 10,000 inwånare,
Arrezo (fordom slrettnm), fabrifsstäter och historiskt märfwärtige.
2) Pifanffa Området med städerue: Ptfa, Wid stöden Arno, be-
lägen t en sumpig och osund ' traft, har Universitet (stiftadt 1338}, si*
den-, bomuttt* och urfabriker famt 20,000 inw. ; Ltvortto, den Wtgti*
gaste handelsstad uti Italien, frihamn, med 76,000 inw. (teribtand
20,000 Judar), eu ncderlagsplats för handeln på Levanten och Me-
tethafwet. 3) Dtftrtftet Si en a, met staten af samma namn, som
har Universitet (stiftatt 1351), och 25,000 inwånare; här talas Itali*
enska språfet renast och mest wätlfutaute. Spit hör äfwen ön @lba,
(7 qwatratmil) Napoleons tvistetseort från 1814 till 1815, rif på
jern, met 15,000 inbyggare, staten och fästningen Porto Ferrajo famt
staten Porto Longötte, mct gota hamnar, jcmte stera fmärre öar;
äfwenfom Furstcntömct Piontoitto, met staten af famma namn.

111. Kyrkostatett, sträcker sig twärs öfwer hela halfön, och
öster om Apenninerne anta till Po, hwars fruktbara tal till en tet
fåtetté ligger inom test område; behagligast äro Apenninernas tatar, ty
luftlandet liter af en qwäfwante hetta och af te förgiftate uttuustnin-
garne från trasten, hwaraf te Poutiste äro te mest t»efante. Lautet
innehåller 811 qWattatmii, och är fet»an år 1824, met» untantag af
Rom och test gebiet, fom omebclbarligcn står unber Påfivcus styrelse,
intetatt uti Legazioui och Delegazioui '}- Inbyggarnes antal (tiger till
2,600,000. Påfweu, som tittita är fathotsta fyrfans öfwerhufwut, re-
gerar oinstränft, förer en fostfam Hofitat, och fortrar, wit autienscr,
knäböjning och toffelfpfjntng. I Kyrföstaten märfas fölfante stater:

*) t) Bologna; 2) Ferrara; 3) Navenna; H) Forli; 5) ttrbino e Pesaro;
tl) Vncona; 7) Macerata e Oameriuo; 8) Fernio e Ascoli; 9) Perugia;
t») Tpolcto-, it) Vitcrbo e Eivita Bechia, (Tfchiwita wekkia); 12) Fro»
sinone; 13) Ncnevento; 14) VeUetri. Bologna, Ferrara, Ravenna och
Forli, kallas Legazioni, emeban en Äarbincil stär i fpetfm för Ijwcirberci af
bem; be öfrige fallas Detegazioni, och hafwa hwarbera fin Guvernör.
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Rom, Päfwens resibensstad och Kyrkostatens hufwudstad, den mest rykt-
bara och' på foustwerf och åtderdomstemuingar rikaste stad i wertt»en,
byggd på 12 kullar, med öfwer 150,000 inwånare; här sinnes 328 fyr-
for, bland hwilfa S:t Petri fyrfa, en präktig byggnad, är den största
fyrfaman fauner; präktiga patatfer: Kapitotium; Vaticanen, Påfwarneé
rcsibcus, meb 11,000 mm, samt förträffliga samlingar af antiqitifeter,
statyer, målningar och konststycken; Stt Angeto eller Engelsburg,
Roms citabelt; Universitet (stiftadt 1303); Rom är en samlingsort
för konstnärer ' från åtta Enropas lättter, men har obetyblig ittbu*
stri; nejben är öfwersåbb af herrliga ruiner och rif på historiska min-
nen från forbna Romersta Monarkiens tit». Tivoli, en stab meb 6000
inwånare och märfwärbiga romersta fornlemningar ; Frafcatt, fordom
Tusculum, meb stöna romersta palatser; Albatto, forbont Alba Longa,
Latincrnes älbsta hufwubftab, sörftört» unber Tullus Hoftiliuö; SOellctrt,
met» 12,000 inwånare; Terracina (Terratschina), sybligaste staben i
kyrkostaten, nära Pontinsta trasten; Eivita Vechia (Tschiwita weffia),
befäst sjöstab, ber Påfliga stotilsen är stationerab, meb 12,000 inwåna*
re, sjöhanbel, trasansta bab; ©iterbo, mct 13,000 inwånare och »var-
ma bad; Qrvieto, på en flippa, med 7000 inwånare, 8 fyrfor och
13 floster, förträffligt »vin; Spoleto, »ned 7000 inivånare och en
märfwärdig »vattenletning; Foligno, met fläteéfabrifer och pappers*
bruk famt 16,000 inivånare; Perngia (Pcrutscha), - i Apeuninernes
bergstrakter, meb 30,000 inivånare, Universitet (stiftatt 1307) och stö-
na kyrkor. — Öster om Apenninerne äro belägne: Bologna (23otou*
ja), meb 70,000 inwånare, näst Rom ben wigtigaste stab uti Kyrkosta-
ten, i eu gansta Wacker och fruktbar traft, meb Universitet, bet älbsta t
Europa, (stiftatt 1 158), unber mebeltiben mycket bcrömbt, stort Biblio*
thef, (Srfelustopöfäte, ftbenfabrifer, och icke obetyblig hanbel; Ferrara,
en af Italiens »vackraste staber, 25,000 iuwånare, Universitet (stiftatt
1264), och fästning, som har Osterrifist besättning; Ravenna, »neb
25,000 inivånare och sibenfa brifer, be siste Romerske Kejsares, seban
Oboacers och Theoborifs resibctié, ben sistnämndes präftiga grafwårt
finnes nära staten; Faenja, met 19,000 iuwånare, siten* och sapence*
sabriker; Forli, met 16,000 inwånare, wctcn)lfapsfamfunb, bibliothef,
saltwbrf, hantel met sitenWaror och Win; Gesena (Tschescna) »»tet
15,000 inivånare, Påfwarne Pius VI och Pins VII äro ter fotte Rt-
milti, met 17,000 inwånare, sitenfabrifer, sjöfart, sistericr, romersta
fornlemningar; Pesaro, met 14,000 inwånare och en romersk »vatten*
tetning, Rossinis fötclfeort; Stntgaglta, (Siuigållja), fjö och han-
detöftat», met» 6200 inwånare och en artig stor marknät; Fano, mct
15,000 inwånare och en bekant uppfostringsanstalt; Itrbtwo, met 12,000

inwånare, ten utmärfte målaren Rafaelé fötetsestat; Ancoiia, fri-
hamn »vit Atriatista hafwet, met sterahanta fabriker, tetytlig hantel
och 25,000 inwånare; fioreto, ten mest besökta watlfartöort i fathol-
sta Christenheten, tit Katholifcrue föregtfwa, att Englarna fört Jungfru
Marias boning, Eafa Sauta fatlat; Macerata, mct 16,000 fnwåna*
re, Universitet (stiftatt 1548) och stera äntra läroanstalter, famt be-



205

tydtig fpanmått* och frufthandet; Fermo, wid Adriatista hafwet, med
19,000 tnwånare, Universitet (stiftadt 1589); Gameritto, med 7000
iuwånare och Universitet (stiftadt 1727); slfcoti, med 5000 inwåna-
re, befäst.

Inom Kyrfostatens område fthé den lilla Republiken San Mari*
tto, af inemot en mils storlef, med 8000 inbyggare, hwllkcn erkänner
Påfirett fom sin skyddsherre; den enda dcrwarande staten, S'.t Marino,
har 6000 inwånare.

Till Kyrfostaten räknas äfwen tet inom Reapotitaniifa områtet,
uti Delegationen Frosinonc, belägna Furstentömet Ponfc>(?orvo, af
en qWatratmité storlef, från år 1806 till år 1810 tillhörigt tåwaran*
t»e Marskalken af Franfrife, Vernatotte, met staten Poittccorvo,
fom har 6000 iutv. ; äfwcnfom Hertigtölnet Benevettto, soin från år
1806 titl år 1815 tillhörte Fursten Talleyrant, af omfring 2 qwa*
tratmils storlef, »»let 20,000 inbyggare och staten Benevento som
har inemot 14,000 inwånare, fem mycket teföfta årliga marfnabcr och
icke obetytlig spanmålshantel. Hertigtomet Benevento utgör cu egen
Delegation.

(!) Nebra Italien innefattar:
Konungariket bada Sicilierna. Landets ftorlef ut*

gör omkring 2000 qwatratmil, och test folkmängd stiger till öfwer 8
millioner. Allmogen lefwer i fattigdom och förtryck under Adeln och
de Andlige, som äga all jorden. — Krigömaften utgör 50,000 man;
ffömaften är obetytlig. — Konuugamaften är ärftlig och instränft af
ett Parlament, beståente af 100 Ledamöter.

n) Konung a rike Neapel, ett utmärkt fruktbart tand,
ifynnerhet i SSutfanerneö granstap, fom genomstingras af Apenuinerneé
mångfaldiga utgreningar, men förötes ofta af forböäsniugar. Det in*
nefattar hela föbra telen af Italien, har i areatwidd 1500 qlvabrat*
mil, met öfwer 6 millioner inbyggare. Konungariket består af fyra huf-
wuttelar och tessa innefatta 15 provinser:

1) Terra ti Lavoro *), Westligaste fustlantet, oWanligt frukt-
bart, men mycket blottställbt för butfattiffa härjningar; ben unberjorbi-
sta elben upphettar här många grottor och Wattcnsamlingar. Hufwub-
staben är Neapel etter Napoli, ben största och rikaste stat i heta
Italien, som har 380,000 inwånare (hivaribtanb 60—70,000 Lazaroni
eller tiggare och 4000 Abbofater), stort Kongl. slott, en mängb präk-
tiga palatser, 120 fprfor, 130 fapelt etter bönhué, 150 floster, Uni-
versitet (stiftatt 1224), betybliga samlingar for wetenstaper och fon*
ster, flera larba famfunb, 7 Theatrar, många fabriker, fäfer hamn,
och betyblig hanbel. I granstapet är bet elt»fprutande berget Vesnvius

} Innefattar Provinferne Neapel, Utvta di Lavoro, Principalo Citeriore
och Principato Ulteriore.
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beläget, tvto hwars fot t»et berömta Wtnet Lacnmce Christt tvaxer.
Nära Vesuvius finnas te år 79 i vulfgnist asta begrafne, men nn åter
upptäckta, stäberne Hercutanum och Pompeji. Till en del oftvanpa
Hercutanum stå nu twenne ftäter: Portici (Portitfchi), med 6000
tnwånare, ett präktigt Kongt. Palats och ett Mufeum, der de i den
undersorbista staden uppgrafne antiguiteter förwaraö, samt Resitta med
8000 inwånare. På Pompeji står staden Torre del Greco med 15,000
inivånare. Bland' märfwärdighetcrne i granstapet af Neapel må näm-
nas den genom ett berg uthuggna 700 fot långa lanbswägcn, fom bär
namnet: Grottan Po si tipp o; Ner os bab; i ftipporne uthuggne
gångar med badrum uppfpitte af warm ånga; Sucr i ui ffa och Aver*
nisfa sjön, hwars uttuustuing fortom roar få starf, att fogtar fom
flögö teröfwer tiftöse netfötlo; Hunbsgrotlan, hwars pestartate
uttuustningar åtraga ten döden, fom oförsigtigt för ten» blottställer sig;
Agnano (Aunjano) sjön, fom iblant fofar, utan att Wattnet är warmt.
äÖitare märkas stäterne: Pozztioli (Potjuott), met 14,000 inwånare,
efter hwilken Pozzuotanjorten har sitt namn, en jernhattig sant», fom
blandad meb falf, blir stenhårt; Sorrento, Sfatten Tassos fötetse-
ort; Nota, met 8000 inwånare, ber te första flockor blefwo gfutne;
Easserta, meb en märfwärdig wattcnletning och tet tvackraste Luststott
uti Italien; Gaöta met 15,000 iuwånare, got hamn och starf fästning;
Capita, met 7000 inwånare, befäst; Salerno, med 11,000 inwå-
nare, fom hade forbom ett berömdt Universitet, famt staten Avellino,
met 14,000 inwånare, ryftbar för sina hasselnötter. Wid fusten äro
betagne öarne: Proeida (Protschida) och 3frf)ta, med ett högt f»erg,som är en slocknad vulfan; (£aprt, fordom en paradisisk ö, ett lust-
ställe för te förste Romerske Kejfarne; te oulfaniste Ponza-öarne,
blant hwilka märfes: Ventotena, en lantsförwisningsort, äfwen i No-
marncs tit.

2) Abruzzo *), norbligaste bergstrakten fring Apenninernes hög-
sta spetsar, minbre fruktbar, men funbare och minbre tibanbe af vulka-
ner än bet öfriga Neapel. Staber: Chieti (s»ett), meb 13,000 in*
wånare; Siilmona, meb 8000 inwånare, Ovibii föbelseort; Aquila
meb 14,000. inwånare och stor faffransobting; Teranto, meb 10,000
inwånare.

-3) Apugtia **), syböstra fuststräckan, hivars yttersta tet (Ter-
ra ti Otrauto), är högst Wattufattig, utan fällor eller bäckar, få att
inbyggarne måste samla rcgnwatten i cisterner. Stater: Foggia (Fob*
fcha), eu listig hautetsstat met 20,000 inivånare; Bart, hantelsstat
met» 19,000 inwånare; Barletta, met 18,000 inwånare och ett högst
wigtigt saltwerf; (Sanna, en obetytlig stat, men ryktbar genom Han-
nibalS seger öfwer Romarne; Lecce (Sct»fche), met 14,000 inivånare,

*) Fördelas uti 3 Provinser: Abruzzo ttlteriore I, Vbruzzo ttlteriore 11,
och Äbrnzzo Giteriore.

"*) Innefattar 4 Provinser: Gapitanata, 8»olife, Terra di Bari «ch Xerra
di Qtranto.
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spets- och bomuttéfgfcrifer (i test granstap talas ännu Grefista språket
utaf efterfommante af fortna Grefista kolonister); Taranto, wit hass-
wikeu af samma namn, met 15,000 inwånare, en fortom ryktbar ftat;
Brtindift, etter det fordna 23runt»uftum, nu mera förfallen, med 6000
inwånare (hade i tolfte århuntratct 60,000 inwånare}; (Sallipoli,
met 9000 inwånare, got hamn och fästning.

4) Kalabricn *) föbra übben af Italien. Staber: Potettza
(Poténbsa), i Appenninerne, meb 9000 inwånare; Matera, met 12,000
inwånare; Melfi, fortom Veuusia,. Horatii söbctsestab; Eosenza (Ko-
fenbfa), befäst, meb betybliga fabriker för stt.larbeten, 15,000 inivånare
och betyblig hantel; Reggio (Rettfcho), wib Messinasuntct, mct
20,000 inivånare; Gotrottc, wib hafswifeu Taranto, meb gob hamn,
befäst; Catanzaro, meb 12,000 inwånare och sidenfabriker; Monte-
leotie, meb 6000 inivånare och märkwärbiga fornlemningar.

1)) Kotttitt gar i ket Sicilien som genom Messinsta fuu-
tei är stiljtt från Konungariket Neapel, består af ön Sicilien och nå-
gra bcromfring ligganbe öar. Dcst wibb är omfring 500 qwatratmil,
och folfnummern omfring 2 millioner. Ou styres af en General-Ståt*
hållare och är inbclab uti 7 Probiufer eller Intenbenturer, ttemttgen
Palermo; Messina: Gatattia; Siragosa; Ealtattisetta; (Siv-
genti och Srapani. Här märfes: Hufwutftateu Palermo, mctel-
punften för'Siciliausta intustricn, meb ett Universitet (stistabt 1394)
gob hanbel och 180,000 inivånare. Stäternc- Trapain, befäst sjö-
stab, meb 25,000 inwånare, gob hanbel och rift siste; Marfala, med
20,000 inwånare och en fordom stor hamn; Girgenti (Dfchirtschcntt),
»neb betyblig säteöhantet, wibsträefta ruiner och 15,000 inwånare; (SaU
tanisetta, met 16,000 inivånare, swafwelgrnfwör och winobliug; Si-
ragosa eller Syrakttsa, »net 14,000 inwånare, t»iärfwärbiga fornlem-
ningar och tet förträffliga Syrafusawinet; Messina (fortom Messc-
ne;, wit »'nutct af samma nämn, srihamn, met sitenfabrifer, famt be-
tytlig fätes* och frufthantet, har 75,000 inwånare, let grufligt af jord-
bäfuingen 1783; Gatania, wit foten af Ätna, med . Universitet (ftif*
tatt 1445), wigtiga sibenfabriter och 60,000 inwänare. 21ttta, öfWer
10,000 fot högt, ben största blanb Europas Vulkaner (blanb bes; 34
erplosioner, fom man antecknat, förtfenar isynnerhet att ihågkommas bett
i året 1693, wib hwilken öfwer 90,000 meunistor omfommo).

Wib Sicilien ligga: 1) Norrut, Liparisfa öarue, t. er. Li^
pari, Stromboli, öolcaito, hwilanbe på oulfaner; 2) Wester ut,
LEgabisfa öarne, samt 3) Sober ut, P antalaria och La m-
pebusa af hwilfa Pen sistnämnba är obebobb.

Oarne Malta, Gozzo och Gotttttto, innehålla omfring 10 qWa-
bratmil, meb 112,000 inbyggare, tillhörbe fortom Mattheferorten,
men nu mera <stor-33ritannien. Hufwubstaben på Malta är La Va-

') Innefattar 4 Provmfer: I Basilicata, Ealabrio (Stteriore, Oalabria til.
teriore I och Valabrio ttlteriore 11. \
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letta, met 60,000 inwånare, frihamn, station för Brittiska stöttan t
Mcdclhafwet, nederlagsplats för Lcvantista handeln, och en af te siar*
kaste fästningar i »veriten.

För ena te loniffa t)arneé Repubtif, wit kusten af Al-
banien, Livaticn och Morca, innehåller omkring 50 qwatratmil, met
öfwer 200,000 inwånare, bels Greker, tels Italienare. Den består
af 7 större öar, och står untcr Stor-BritaunienS bestytt, som har
rättighet att inlägga besättning t fästningarne, att ställa lantets krigs-
makt unber sina befälhafware: i militäristt affeente äro ocksä alla ham-
narne på öarne under Stor-Vritanuistt befäl. Eugelsta besättningen ut-
gör 4000 man. Öarne äro fölfante: 1} Korfu, fordom Goretjra,
den nordligaste af öarne, 10 qWat»ratmil met» 70,000 inbyggare, samt
staten Korfu, fom har Universitet (stiftadt 1334), 16.000 iuwånare,
och är sätet för Regeringen; 2) Pago, den minsta, omfring 2 qwa-
dratmil, met 5000 inbyggare; 3) Santa Maura, fortom Leuca-
tia, 8 qWabratmil, med öfwer 18,000 inbyggare, samt flippan Leu-
cate "utför hwilfen Sappho störtade sig i hafwet; 4) Kefalonta,
fortom Gephallenia, tei» största blant tessa öar, af omfring 16 qwa-
dratmils storlef, met 58,000 inbyggare, fante fäfom goda fjöfarattte;
5) Tfjcakt, fortom Ithaka, omfring 3 qioatratmil i storlek, en flip-
pa som frambringar herrligt win, 10,000 inbyggare; 6} Zante, for*
tom Zacyttthus, 7 qwatratmil, met 40,000 inbyggare, samt sta-
ten Zante, fom har' 20,000 inwånare och trifWer hantel ifpnnerhet
met »vin; och 7) Gerigo, fortom Gythera, föter om Morea, om-
kring 5 qWatratmit, met 9000 inbyggare.

Rytz la n fe.
G rätt for och Storlek. Rysta Rifet, som utbreder sig öf-

wer hela den östra delen af Europa, den norra delen af Asien, ända
titt Norb-'Amerifa3 tvcstra kust, gränsar i norr till Ishafwet jemte besi
Wifar, Hwita hafwet och Obista Wifen ; i öster titt Östra oceanen och
Ochotsta hafwet; t föber titl Swarta hafwet, Azoivsta ffön, Turkiet,
Persien, Kaspista hafwet, Tatariet och Kinesista länberne; i tvester till
Österrike, Preussen, Östersjön, Bottniska, Finska och Nigista wifarnc,
(Swerige och Norrige, samt innehåller t arcalwibb, omfring 400,000
qivabratmil, hwaraf det Europcista Rystland utgör omfriug 98,000
qwatratmil. Detta ofantliga rife är ten största Stat fom funnits pä
forten.

Klimat och Prodnkter. Klimatet är i ett fä witt* om-
fattante rife i hög grät olifa, tock jn längre man fommer mot öster
testo tattare unter famma tatitut. I tättterne fring Ishafwet stelnar
allt af fött och sterestätes upptinar altrig ten frusna marfen. lort-
månens bestaffenhet är tifatebeé högst otifa. Börbiga nejber omtvexta
met stora stogar och ödestepper. Ältat och Ural äro tfpnnerhet malm-
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rifa. Inom Nysiland, isynnerhet Asiatista delen sinnaé wilfca får, ås*
nor, bufflar, renar famt fl ra rofbjur: björnar, wargar, hyener, zoblar,
swarta räfwar. Uti Ishafwet uppehåtta sig hwita björnar, Sattre
far, Sjölejon m. fl. Blanb best många sistforter märkas: Beluga och
Stören, som fångas uti sobra floderne, isynnerhet t Wolga, och Lar i
Sibirista strömmartte.

Berg och hatten. Nysiland är i attmätthet ett flått och
jemnt lattb, lifmäl löpa åtskilliga bergskedjor derigenom, fåfom Ural
och Alauniffa l)öj>en, jemte flera bergsåfar i Sibirien. 2Btb fodra
gränsorne omgifwes det af Kaukasus och Qlltatd många grenar och
affättningar. Nysta rffet är genomskurit af flera ftora strömmar, fom
fpriba sig nästan åt åtta mäberftrcck. I det Europeiska Rystlanb äro
följanbe hufmttbflober isynnerhet märkliga, nemligen: Newa och Sitna,som fatta t IDfterfjött; ©ttteper, Dniester, £ott, fom fatta i Smarta
hafwet; 2öolga och Ural, fom fatta i Kaspiska hafwet; Dmtua, som
utfaller i Hwita hafwet och Petschora, fom fätter uti Ishafwet; wid
gränsen mot Preussen sinnes stöden Niemen; mot Turkiet tyvutl) och
Donau-ftoberne, -fantt Kuban emot Kaukasiska lanberne. I Asiatista
Ryssland äro htifmubfioberne: Qbi, som upptager Irtisch och Tobol;
lenisey; Öetta, fom upptager 3lltatt; Indigirka; Äoltmta och
Anadir, hwilka åtta, utom den sistnämnde, utfatta uti Ishafwet. Uti
Europeiska Ryssland sinnes de fiefte ittfjöarne omkring Finska wiken,
samt emellan denna och Hwita hafwet, nemligen: Ladoga, £snega/
3>eipus, Ilmen, <saimen, m. st. I de mot södern fattande ström-
mars stödområden finnas inga betydliga fjöar. I Asiatil7a Nysiland
finnas fiera fjöar, isynnerhet wid Altaibergens sidor, hwaraf Baikal
är betydligast.

Inbyggare, Näringar och Handel. Nysttand är be-
bobt af snart sagbt otaliga Nationer. De talrikaste äro Slalvissa
folken, såsom Ryssar, Polackar, Kofafer, Letter; Kaufastffa folk
(i inskränktare mening), fåfom Georgier, Tfcherfeöfcr; Tatarissa folk,
fåfom Tatarer, af mångfaldiga grenar, Nogayer, Kirgifer, Turkorna*
ner, SSasttrer, lakuter och Tfchuwafcher; Tschudissa folkstag, fåfom
Finnar, Lappar, Ehster, Liewer, Dstiafer, SBoguler, Morowiner, Tun*
gufer, Samojeder, Tfchuftfcher, Koriäfer, Kamtfchataler, Kuriler; 50ton«
golista folkstag, fåfom egentliga Mongoler, Kalmncker, SBuriäter m.
fl. Dessutom finnas här bosatte många Smenstar, Tystar", Fransmän,
Engelsmän, o. f. w., hwilfa nästan alla tala olifa språf. Sjelf-
wa Ryssarne, etter Pen herrstande nationen, äro af hård och starf
froppöopggnad, werfad af deras uppfostran, deras lefnabSfätt och deras
grofwa näringsmedel; de uthärda mödor och de häftigaste plågor med

fänstotöéhet. Nyfödda barn mänjaö wid hastiga ombyten emellan den
starkaste köld och hetta, en wana font fortsattes under heta lefnaden.
Ryéfett är höstig och trogen, dock mera af fruftan än af grunbfaté.
Han är högst okunnig och wibskepplig, oaktadt läraktighet utgör ett huf-
wuddrag i hans farafter. De Tatariste folkstagen fom härstamma från
de inre och askägönare delarne af Nysiland, äro rå och ohöffade. De

4 t



210

Mongoliska och Tfchubista foffen hafWa wi i den Fpsista delen af den-
na Geografi bcstrifwit. Folkmängden i Rysilaud stiger titl något öfwer
66 millioner, hwaraf nära 6 millioner räknas på de Asiatista o

länt>eme.
— Inbyggarnes näringsfång är olika som deras ursprung. Aferbrufct
Prifmcé isynnerhet i mcdtersta Rysilaud och Listand. Lin och hampa
odlas i flera Rysta provinser; tobaf till stor mängd t Ufrän. Bostaps-
stötseln är af största wigt, och många sotfstag på de stora siepperne tef-
Wa hufwudfafligen deras, tifsom anbra af siste och sagt. De outtömli-
ga jern* och foppargrufworne i Uralsta bergen, be »ifa guld-, silfwer*
och blpgrufworue i Altai bearbetas med drift. NysilaudS wigtigaste
erportwaror äro fät», talg, lin och hampa, pätswerf, fem, stogsproduf-
ter m. m. — I te större Rikets städer ftnnaé htvarjehanda fabriker;
i tratten omfring Wolga äro isynnerhet gansta wigtiga manufaftnrer. —

Den inrifeé handeln befordras mycket af ftrömmarne och de stora föarne,
samt den lätta och låugwariga Wintcrtrausporfen. Högst Wigtig för
Rifet är handeln med de Asiatista provinferne, och genom dem med de
Nomabista Asiatista folkslaget», Persien och Kina, telo till lands med
Karavaner, dels titt sjös på Kaspista hafwet.

Herrstande Religionen är den Grefista, men i fordna Stvenste
och Tyste provinferne befänna sig större delen af inbyggarne till den
Cvangelist-Luthersta läran: för öfrigt sinnad i Rysilaud befännare af
nästan alla Religioner; äfwen Muhamedaner och Hedningar. Weten-
siaper och fönster uppmuntras genom för dem gynnande anrättningar,
dock fan maéfan af nationen, på be flesta fiäöen, ännu ""hwarfen läfa
eller sirifiva. Regeringen är oinstränft monarfist och ärftlig. -—
Krigsmakten till lands utgör omfring 710,000 man i fretstit; sjö-
maften består af omfring 90 Liniestepp och Fregatter, samt många
minbre frigssiepp och kanonslupar.

Europeiska Ryssland innefattar, jemte Konungariket Po-
len, 50 Guvernementer och förtelaö uti

I. (Stora Ryssland, mellersta delen af Europeiska Rysi-
land, utgörande färnan af Rysta monarkien, wid hwilfen wi, widNysi-
lands bestrifniug ofWanföre, egentligen fästat osi. Stora Rysilaud ut-
göres af följande Guvernementer:

1) Moffau, beläget midt i landet, med staden Mossan eller
Mofktoa, Rifetö gamla hufwudstad, i hwars fathedralfyrfa Kejfarne
frönas, innehållande omfring något mer än 64 qwadrattverst (10 Werst
utgöra en Swenst mil) i omfreté, hwaraf tifwisit tolfte delen upptages
af trägårdar, äfwensom talrifa, ängar sinnas inom nämnde omfretö, me*
delpunkten för hela Rysta handeln, med Universitet (stiftadt 1755), en
stor mängd fyrfor och floster, samt 365,000 inwånare. Widare mär-
kas städcrne: Troijfoi-(écrn?ien), med det största och präftigaste klo-
ster i Rysiland; MofaiflP, (fältstag 1812).

2) Twer, med ftäberne: Ttoer, fom har 22,000 inwånare, fäte
för en Erfcbistop, betydlig handel och wigtiga fabrifer; Wischnei-
Wolotschok, wid en kanal, fom sammanbinder Wolga med Östersjöns
Wattut»rag, drifwer listig handel.
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3) (»mofenff, med staden Smolenst, fom har fiera fabrtfer,
betydlig handel, 12,000 inwånare (fältslag 1812).

4) K a Ing a, med staden Äalttga, fom har öfwer 26,000 in-
wåttare, många fabrifer och ansenlig hanbel.

5) Tu l a, med staden Sula, famt har stort gewärsfaftort, åtskil-
liga jernfabrifer, och 40,000 inwånare.

0) Or cl, med stäberne £rel, font har omkring 25,000 inwå-
nare och stark handel, samt SSriönfk, med 5000 inwånare, fanongju-
teri och betydlig handel på Cherfon.

7) Kurff, här märkes staden KurtT, belägen i en wäl odlad
trakt, med 24,000 inwånare och god handel.

8) Woronesch, med staden Woronesch, fom har 25,000 ut-
wånare, flera fabriker och betydlig handel.

9) Tam bo m, med staden Sambon), font har öfwer 20,000
inwånare, klädes- och fegelbuféfabrifer.

10) Rjäfan etter Näjan, med staden Räzan, fom har wig-
tiga fabrifer och 16,000 inwånare.

11) Wladimir etter W 010 dim ir , med staden af famma namn,
från 1157 titt 1328 residens för Nysta Storfttrstarne. Susdal, gam-
mal stad, under fort tib Nysta Storfurftarneö resibens, förr än det
flyttades titt Wladimir.

12) laroétam, med städerne: laroslaw, wid Wolga, fom
har stora linnetnanufafturer, 25,000 inwånare famt betydlig handel;
3lostotn, med 6000 inwånare, linne- och läbcrmanufafturer, famt en
årlig stor marknad, fom befofes af 7 titt 8000 föpmätt.

13) Koftroma, med staden af famma ttamtt, fom har 11,000
inwånare, linne- och läberfabrifer, handel.

Nisehnei Nowgorod (Nedra Nowgorod) , med staden
otif<sttei Nowgorod, som har 24,000 inwånare, betydlig handel och
en stor årlig marknät), hwilken påstår i fyra weckor och besökes af flera
tufenbe handlande.

15) Plesfow etter Psfow, meb» staden Plcstow, som har
omfring 12,000 inwånare, linne-, segeldufs-, läder- och glasfabriker)
famt brifmer handel med lin, hampa och läder.

16) Nowgorob, med befästa staden Nowgorod-Weliki (Stora
Nowgorod), fordom por och ryktbar handelsstad, Nysta wäldets wagga,
nu fäte för en Erfebiskop, me> 10,000 inwånare, famt åtskilliga fabri*
ker och tämlig handel.

17) Dlonej, emettatt Ladoga och Dnegafsön, med staden Olonez;
Petrosawodzk, stort fanongjuteri.

18) Wologda, med staden Wologda, som har 15,000 inwå-
nare, många fabriker och drifmer handel med Sibirien och China; samt
staden Ustsjug Weliki, meb 15,000 inwånare, betydliga fabriker och
handel.

19) Archangel, beläget wib båda sifcorne af Hwita hafwet,
sträckande sig ända titt Asiatista gränfen, det »vidsträcktaste Guvernemen-
tet i Europeista Nystlattd, med städerne: Archangel, wid Dtrtnaö ut-
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topp, äldsta handelsstaten i Nysitant, nedertagöptatscn för Sibiriska
handeln, Erfcbistopssäte, steppswarf, åtstilliga fabrifer, handel på te
steste Europeiske hantclsplatsar, 18,000 inwånare; Kola, ten nordli-
gaste stat i Nysitant, met betytliga sisiericr. Hit hör äfwen en tet af
Nysta Lapplant, ön Nova Scmbla, famt stera andra öar wid fusten.

11. Lilla Ryssland eller ItJrän, ett gansta sruftbart
slättland, söder ont Stora Rysilaud. Inbyggarnc äro mest Kosafer.
Spit höra följante Guvernementer:

1) Kicw eller Kiotv, mct befästa ftaten Kiew, Nysta Nifels
ältsta huswutstat, nu eutast säte för en Erfebistop och ett Seminarium
för Grekiske prester, har ett bcrömtt floster (med underjordista fatafom-
ber, deri balsamerabe tif af Martyrer förWaras}, till htvilfet Greferne
göra Wallfarter, 45,000 ,'nwånare.

2) TschernigoW, fom har städcrne Tscketnigow, med 10,000
inwånare, Erkebistops''ätc, och Slefdjin, med 16,000 inwånare, baba
listiga hanteiostäber.

3) Pultawa, meb staben Pnltawa, der Swcnstarne blcfwo
stagne 1709, till åmittnclfc hwaraf en praktfull triumfbåge å slagfältet
är upprest, 10,000 inwånare.

4) Charfow eller Slobodisfa Ufrän, med befästa staden
CharkoW, som har Universitet och 33,000 iuwånare.

111. ©st er sjö Pro v itt crtic, fring Bottnista och Finsta
wtfarne, afträbte af Swerige i fredernc åren 1721, 4743 och 1809.
Större telen af inbyggarne befänna sig till Luthcrsta fyrkan. Här
märka wi tantffapernc:

1) Inger matlant, eller Gnvcrnementet S:t Petersburg,
Wit innersta beten af Finsta tvifen, emellan Latoga met tesi utlopp Ne-
wa, och Peipus met tesi utlopp Narowa. ©täter: S:t Petersburgs
dlitett nya hufwutstat och Kejsarens rcsibcus, anlagt 1703 af Peter I
Wit Ncivas mynning, har 500,000 inwånare, »nangfalbiga präftiga pa-
latfer och fprfor, blanb dem Ifaafefvrfan, den präktigaste uti Rysilaud,
Universitet, Kejferl. Vibliothck as 300,000 baud, flera kostbara fabri-
ker, ncbcrtagsptats för Nysilants probuftcr, ben wigtigaste fabriks- och
hanbelsstaben i Rysilanb. Petersburg är tillit fätet för Nysta Amira»
litetet, som har stora byggnabcr, mibt emot hwilfa sinö en kolossal
staty af Peter I till häst, hwars fotställning utgöras af ett stort gra-
nitblock. Wtbare är här att märfa: Alexander Newstis kloster,
med ett dyrbart bibliothef, famt Kejserliga lustslotten: Kammenoi-
Dstrow, Petcrshof, ©ratttettbattttt, Zarfkoje-Selo med staten
Sophia, Gatschina, m. st. Dcsiutom finnas t detta Gnverncmcnt,
städcrne: Kronftatt, på en ö, met öfwer 40,000 tnwånare, stcppS-
Warf, torfor och förratshus för Orlogsflottan, fom här är förlagt;
(Schliiéfelbtirg, met 26,000 inwånare, fästning och en stor fattuufa-
brif; Narwa, belägen pä Ehstläitbsta stranden af Narowa, med hamn
och fästning (fältslag .1700}.

2) tant», ett af stora skogar, lägre bergéåfar, och mänga
insjöar uppsyttt landskap, men bördigt, der limatet, som är fällt, ej
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hindrar fortens odling. Det intelas i stere fmärre, nemltgen: Egent-
liga Finland, wit sötra delen af Bottniska iviken; .Österbotten,
wit Bottnista wifené nortliga tel; Tajvaftland, mellersta delen af
landet eller större delen af Kymene-elfs flodområde; Savolax och Ma*
relen, landets östligaste del; o Nylanb, kustlandet wit Finska wiceu,
Wefter om Kymene-elf, famt Alandzke öarne, emellan gintant och Up-
sant Kusten är öfwer allt fönbertetat uti mångfatttga öar och stär.
Btaup lantets många watiubrag märfa wi isynnerhet: Saimen, uti
Karelen och Savotar, som genom ftoten Wuoren utfaller i Latogasjön;
Päjäne, i TaWastlant, hwars utlopp är Kpmcne-clf, och Näsijärvi,
i norra telen af egentlig.» Finlant med sitt utlopp Kumo-clf; »vidare
Uleå-, Kemi- och Torttea=eiftt>cr, från fföarne af famma namn.
Inbyggarues antal stiger till 1,500,000. — Städer: uti egentliga Fin-
tand, Übo, Finlands f. d. hufwutftat,, och t»å fäte för ett Universitet,
famt största staten i Finlant, med betydlig handel, men efter Nysta
eröftingen förlades regeringen till Helftngforö och efter ten olyckliga
Wådelden, 1827, fom förstörde större delen af staden, flyttades äfwen
Universitetet dit (fredsslut 1743>, 14,000 inwånare; '.Björneborg,
Wid Kumo-elf, meb 2800 inwånare och tämligen betydlig viftuatiehan-
det; Ranmo, Xanterforé och Nystad (fretöstut 1721}, smärre sta-
ter. Uti Österbotten: Wasa, Wit Qwarfen, mct betytlig hantel och
4000 inwänare; Uleaborg wid Utcå-elfs utlopp, med omkring 4000
tnwånare och tämligen listig hantel; Kajana wid Uleg-träsk; Brahe-
ftad, Gamla och Nya (Savlebn, lakobsstad och Ghristinestad,
åtta sjöstäder wid Bottnista wifen; samt wid denna wifs nordligaste
ända, staden Tornea, belägen t Rysta andelen af Westerbotten. Uti
Tatvastland: Taioaftehns, en tvacker stad med 2000 inwånare. Uti
Savolax: Knopio. Uti Karelen eller Gamla Fintand: Sötfcorg, be-
fäll, med tämligen betydlig handel och 4000 inwånare; Fredrikshamn,
BLillmanstrattd och Kexholm, bekanta i ©wensta Historien. $?el*
singfors, i Nyland, Finlands nya hufwntstat, säte för Finsta ©ena*
ten, och för tet från Rbo hitstyttate Universitet, met 14,000 inwånare
och förträfflig hamn; nära benfamma är ten nästan ointagliga fästnin-
gen Sweaborg (Ruotfiufatmi), belägen på 7 holmar; Borgo, med
Biskopssäte och Gymnasium; Lovisa @¥enäs, obetydliga stater.
— Älattdste öarne bestå af en stor ö, Åland, och 80 mintre öar,
famt desiutom en mängd mindre holmar; ,inbyggarne äro Stvenstar,
fom tefwa isynnerhet af boskapsskötsel och siste.

3) Ehsttand, innehållande GuPernementet ReWat, ett trästsultt
och ffogrift fustland, föder om Finsta wifen, med staden Newal, be-
fäst, säte för en del af Rysta flottan, 15,000 inwånare; bit hör äf-
wen ön Dagö, bebodd lift större delen af sistare. — Titt Guverne-
mentet Riga höra städerue Dorpat, meb Universitet, listig hanbel och
10,000 inwånare, famt Pernatt, meb 4500 inivånare, ehuru i Ehst-
la»»t> betagne.

4) Listan t eller större.telen af Guvernementet Riga. .Stater:
Riga, näst Petersburg den wigtigaste Nysta handelsstad wid Östersjön,
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stark fästntng, med fierahanda fabrifer och 60,000 inwånare, till största
delen Tystar, fordom Hanfestad; Wolmar (fältslag 1219); ärenden,
med ruiner efter ett gammalt märftvärdigt slott. Här märfes äfwen
fästningen Dunamuttde och ön Hsel.

5} Kurtand, det fordna Hertigdömet Kurla nd och S e mgal*
fen, föder om Diinafioden, ett backigt men mot Listäudsta sidan frukt*
bart famt t öfrigt på stogar, fjöar och morascr rift tanostap. Här
märkes: Mietau, fordna hufwudstaden i Hertigdömet Kurland, med
16,000 inwånare, samt Wtttdau och St&att, sjöstäder med handel.

IV. West ra Ryssland, som utgöres af fordna Polsta
Provinser, förtvärftvade genom Polens delning 1772, 1793 Hch 1795,
belägna i Sydwestra delen af Rysta Monarkien. Till beskaffenheten lik-
nar landet mest Stora Rysilaud. Inbyggarne äro till större t»eten ka-
tholifer. Hit höra ©uvernementerne

1) Witebsk, wid DnnaS öfre grenar, innefattande städcrne:
Söitcbst, meb 15,000 inwånare; Polozk, med 3000 iuwånare; T>n-.
naburg, forbom hufwudstaden i Polsta Listand, med fästning och 4000
inwånare.

2) Mohilew, wid Dniepers öfre grenar, med staden Mohilew,
wid Dniepern, fom har god handel, 16,000 inwänare, famt en Gre-
kist och en Katholst Erfebiflop.

Anm. 3)e3fa 2:ne nysinämnde Guvernementer utgöra *Pwömfen Hwita Nytz-
land, pä en del Kartor förenas de med Lilla Rysilcmd, pä andra äter med
Lithauen, som innefattar de följande Guvernementerne. .

3) Minsk, med städcrne: Minst, säte för en ©reftfl Erfe-
Bistop äfwenfom för en Katholst Bistop, har 20,000 inwånare; SBo-
risow, bcfant genom NapofeonS öfwergång öfwer Beresinafloden 1812.

4) 28t'tna, med staden Söiltta, som trifwer anfentig handel,
och har 50,000 inwänare.

5} Grodno, med staden Grodno, wid Niemen, der fordom Pol-sia Rifsdagarne hööoö, nu mera listig handelsort, med 10,000 inwånare.
6) Bialyftok eller fordna Podlakien, med handelsstaden Via-

lystok, fom har 6000 tnwånare.
7) Wolynfk eller Wolhpnien, med städerue Zitomir, (Sd)i*

tomir) fom har 10,000 inwånare och Dnbno, med 6000 inwånare,
tämligen betydlige handelsorter.

8} Kaminiee-Podolffy etter fordna Podolien, wid öfra
loppet af floden Bug. Här märkes: Kaminiec (Äaminietfch} Wt't>
Dniestern, med 16,000 inwånare och fästning; Bar vch Targowitz,
bekante Konfederationsstäder (1768 och 1792).

V. Södra Ryssland etter Nya Ryssland, de syd-
ligaste provmfertte kring Swarta hafwet titt stöden Kuban. DeSfa Pro*
vinfer äro afträdde af Turfarne i fredssluten 1774, 1791 och 1812.
Klimatet är här blidare än i det öfriga Rysilaud, hwarföre winrankan
och ftere sydliga wäxter här trtfwaS. Hti höra Guvernementerne:

"1) B est arab i en, fom har städcrne: Kischettew, med 22,000
inwånare, Erfebistop, od) ett Gymnasium; Chotynt, med fästning och
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4000 iuwånare, handel (fältstag 1739); tender, wid Dniestern, met)
fästning och 5000 inwånare; Ssntail, wid 2>onau, med 12,000 in-
ivånare och fästning; Akkiertnan (Biatogrot»), wid, Dniesterns utlopp
i Swarta hafwet, med fästning, god hamn, och 13,000 inwånare, hwil-
fa brtfwa listig fjohandcl.

2) Cherson etter Nifotajetv, emellan Tnicpern och Dnie-
stern, fom innefattar städcrne: Cherson, med fästning, sieppswarf, och25,000 inwånare; Odessa, den wigtigaste handels ad i sydtiga Nysi-
tant», med 70,000 inwånare, befäft, många fabrifer, hamn och siepps-
warf, huswudstapelorten för handeln uti Podolien, Volhynien och Ufrän;
Otschakow, fästning (stormades 1788 af Rtjéfarne); Rikolajew,
hufwutort för stöttan uti swarta hafwct, met 21,000 inwånare. Hit
hörer äfwen lantct ledzan, en fruktbar statt, ter betydlig boskapssköt-
fet drifwes.

3) lef aterinostaW, fom har städerne: lekaterinoslaw, med
8000 inwånare, ErfebAop, flädcs- och sidenstrumpfabrifer, Tschcr-
nomoriste Kosaf-Hetmanueuö boningsplats; Stjow, belägen på en ö,
med 3000 inwånare och fästning; Tagattrog, befäst sjö. och handels-
stad Wid Ajowsta hafwet, med 15,000 inwånare (Keff. Alexander dog
der d. 1 Dee. 1825}.

4} Simferopot etter Halfön Krim etter Taurten, fom har
städerne: Simferopot eller Akmesched med 5000 tnwånare, säte för
Öfwcrbefälhafwaren i Ta»rt'en och Tatarcrnes Muftt; Feodosia eller
Kaffa, en fordom ryftbar stab, men nu af mindre betydenhet, med
5000 inwånare; Baktschisarai, forbom Krimsta Khanens residens;
blanb de härwaraude 10,000 tnwånare äro de siesta Tatarer, få att
knappt 100Ryssar der sinnas; Sewastopol, fordom Achtiar fatlat, met»
befäft förträfflig hamn famt förråter för Rysta stöttan i Swarta Haf-
wet; Perekop, fästning. Halfön Tantan, med staden Fanagoria
eller Tatnatt, och Nogaista Steppen.

5} Donffa Kofafernes Land, af 2850 qwadratmilS storlek
med 3 till 400,000 Kosafiste inbyggare, af hwilfa 40,000 äro wa*
peuföre. Kosafcrne (af Kasaf d. ä. tätt krigsfolk) bekänna sig titt
Grefista Religionen. De äro alla födde ©olbater, betala ingen statt,
men äro styttige titt krigstjenst, och 25,000 man måste atttit Wgra
marschfärtige. I spetsen för tern flor en Öfwer-Hctman. Deras bo-
ningar äro antingen enstaka hus etter befäste byar (Stanitzcr). Tscher-
kast, hufwubstanitzcn, är byggb pä påtar å en ö, fom ofta öfwcrfwäm»
maS af stoben Don; ben är Kofafernes wapenptatS och Öfwer-Hctman-
nens resibens, har 15,000 inwånare. I anlebning af nämnbe öfwer»
swämningar, har man börjat anlägga Nowoi-Tfcherkast. tit hufwut-
ftanitzen framdeles kommer att ■flyttas. Kofaferne wib ©warta
Hafwet (te Ti" chern omoriske} bebo ett fumpigt lanb, öster om
Asowsta hafwet, af omfring 654 qWabratmitS storlek; ti utgöra om*
kring 80,000 titt antalet, utmärkta för råhet och roflystnad; de hafwa
i öfrigt lita författning fom Donsta Kofaferne.
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VI. Khanatet K a fatt, fom är 1552 förenades med Rysi-
laud, fyboft om Stora Rysilaud wid sidorne af Ural, ett titt större
delen fruktbart men tifwäl i anseende titt sin storlef mindre bcbodt land,
med 6 millioner inbyggare, innefattar Guvernementerne:

1} Kafatt, med staden Kasan, wid stöden Wolga, som har be-
tydtiga fabrifer, 60,000 inwånare, Universitet (stiftadt 1730), famt
drifwer lönande handel.

2) Perm, till större delen obebodt; en det af detta ©uvcrnement
tillhör Asiatista Rysilaud. I den Europeiska delen märfes städcrne:
Perm, wid stöden Karna, i hwars granstap finnas betydliga foppar-
och jernbruf, meb 6000 inwånare, Kitngnr, Wit stöten Silwa, met
7000 inwånare och jernwerf; Solikamst, Wid Karna, med sattsjuderi
och 5000 iuwånare.

-3} Wiätfa, med staden 23iåtfa, wid stöden af samma namn,
som har betydlig handel och 12,000 inwänare.

- 4) Penfa, med staden Penfa, wid floden (Sura, fom har 10,000
inwånare, betanta läterfabrifcr och hantet.

5) <©imt»irff, met hautetsstädcrne Sitnfcirst, wid Wolga, som
har 15,000 iuwånare, Stawropol och Sysran, äfwen Wid Wotga-
stoden belägne.

VII. Khanatet Astrakan, sydostligaste delen af Nysttand,
med en folkmängd af 3 millioner, till större delen en torr och sandig
statt, otjenlig till åkerbruk och för det mesta bebodd af Nomader. Pä
t»et ställe der jordbruk fan driftvas, bo Ryssar och äfwen folonister,
nästan från alla Europeiska länder, isynnerhet från Polen och Tystland.
Landet är fördcladt i 4 Guvernementer:

1) Astrafan, bestående af länderne omfring Kaspista hafwet
och Wotgas nedra lopp, styrdes fordom af en egen Khan, men eröf-
rades af NpSfarne år 1554. Dessa »vidsträckta länder utgöra nästan
en enda ofantlig stepp, af hwilfen KtrgtferneS stcpp är en fortfättnfng,
men skiljes Pertfrån af Uralfloden och nordostligare utaf Uralbcrgeu.
Utom Tysta kolonister äro alla inbyggarne Nomater, sä wäl af Tata-
rist och Finst, fom af Mongolisk härkomst. Här märkes: staten Astra-
kan, på en ö i Wolga, fom har 44,000 iuwånare af allahauta natio-
ner, stera fabriker och witsträckt hantel; samt Hralff, hufwutfätet för
be Uralste Kofaferne, med 18,000 inwånare.

2} Orenburg, hwaraf en stor del utgöreS af Ural och det öf-
riga af Stepper, tifwäl sinnaS här och der några fruktbara trakter.
Här märfeS städcrne: Crenbnrg, wid Uralftoten, med 24,000 iuwånare,
nederlagsplats för Nysta och Asiatista Waror, der betydlig handel drif-wes af härer och Kirgiser; ttfa, wid stöden Bietaja, med 10,000
inwånare samt betydliga foppar- dch jernwerf. — Till detta Guvcruc-
ment räfnas äfwen den ofantliga Kirgisista fieppen, hwilfen Rpésarne
tillegna sig, men Kirgiferne betala inga skatter till Rysta tronan, utan
Ryssarne måste beständigt med wåtd söfa afwärja deras ströfwerier.

3} Saxatow, htvarest märfeS städerne: Saratow wid Wolga,
fom har 12,000 inwänare, ansenliga fabrifer, famt wigtigt siste och
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hantel pä Wolga; Sarepta wit Wolga, en Hernhutarcfotoui , met
många fabrifer; Petrotost, met 7000 inwånare.

4) Kaufafien, met stäternc: Stawropol, wit stöten Atschla,
fäte för Guvernören, befäst, 3000 inivånare; Georgiewst, wi) floten
Kuma, fästning, 3000 inwånare; Konftantinogorst, fästning för ten
Mattade Kaufasista linien, hwilfen bewafas af 32,000 fofafer, met
berömta Warma bat som mycket besökas; Kisliär, wit stöten Teref,
met 10,000 inwånare, stapelstat för Nysilants handel med Persien.

VIII. Konungariket Polen, (2330 qwadratmil}, for*
dom ett witsträckt och mäktigt Konungarike, fom innefattate hela Westra
Rysilant, Gattijieit, Posen och Weil-Preuéfen, har upphört att mara
en egen Stat i Europa. Genom utfärdat Ufas eller Förortning af
ten 26 Februari 1832 förftarate H. M. Kejfaren af Rysilant att,
Konungariket Polen är för afltit förenatt mct Rysta Kejsaretömet, och
statt bilta en integrerante tel teraf. Den lantsträcka , som Munta
bliswit »nct Nysta rifet förenat, utgör omkring 900 qtvatratmil, i öster
sammanhängande met Nysitant, gränsante i föter till Österrike, samt t

wcster och norr titt PreuSfen. — Utom Karpatherne, hwaraf en gren
sträcker sig in i fötra telen af tantet, är tet statt och tillika uppfptttt
af stora, stogar och trast. Hufwutfloten är Weichfeltt. Widare mäf*
kas: Ss»g, Wieprz och Ptlia^a (PtTtja), hwilka fatta i Weichfelu;
Narew, fom förenar sig med Bug; Warta, fom faller i Otern;
Prosna, fom faller i Warta, och 9?iemett, gränsftot mot Rysilant,
som faller i Kurista hafwet. Sjöar finnas inga af betytenhet, tock
må nämnas Goplofjöit, pä gränsen emellan Mafovien och Posen,
säsom namnkunnig t Polsta historien och befjungen af Polsta stattcrne.
—> I norttiga trafterne är wintern tall, t te fpttigare är klimatet
deremot t»tit»are, men winranfor och fptfrufter trifwas icke. Landet är
t attmûhet fruktbart. Produfterne äro tefamma, som uti mcdlersta
Rysilaud. -^- Allmogen i Polen är fattig och ofunntg, samt har Icfwat
t swärt förtryck under den talrika Adeln, som sä länge Rifet war sself-
ständigt, gjorde sig känd genom sin oregcrlighct och sin partianta. Po-
lackarne äro ett med Ryssarne nära bestägtadt folf; i tantet finnes
äfwen en mängd Judar. Inbyggarnes antal stiger titt omkring 4
millioner. Åkerbruket lemnar den rikaste afkastning; Boskaps- och Bi-
stötfetn är färteteö Wigtig. Gansta få fabrifer sinnas, hwarföre han-
deln drifwes nästan enbast mct lantets rä protufter. — Uti förenämn-
de Ufas af den 26 Februari 1832 stadgades i öfrigt, att Konungariket
stutte hafwa sin scrstilda förWaltniug, sin egen Civil- och Crimiuallag;
städernas och metiighetemaö lagar och privilegier förblifwa gättattte. I
häntetse af ett Regentstap i Kcjsaretömet, stutte Regentens »naft äfwct»
sträcka sig till Konungariket Polen. Religionsfriheten blef garanterat;

Kathotsta Religionen, såsom titthöraitte pturatitetcn af inivånare, blef
tifwäl föremåt för Regeringens färstilt bcstytt och Wälwilja. Ingen
funte arresteras utan efter te i tagen förutsctta falt och statgabc former,
den arresterade måste sctuast inom trenne dagar ställas inför kompetent
domstot. Konungariket Polen stutte proportionaliteter bidraga titt Kej-
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sarcdömcts attmänna utgifter. Polen och Rysilaud borte hafwa en
gemensam armcc; Kejsaren stulte bestämma^ tet» antet fom Konungariket
Polen borte hafwa i armeens fammanfättning. De bägge lanternas in-
wånare funte å båta sidor blifwa naturaiiserate. Den högre förwatt-
ningen fiulle besörjas af ett Öfwer-Tribunat etter Atministrations-Nåt, bert
Ståthållaren prefiterate, beståcnte af General-Direftörerne, en Gene-
ral-Kontrollör och äntra af Suveränen fattate Letamötcr. Atmi-
nistrations-Råtet stutte föreslå Kantibater titt (Srfeöistopar, 23tffopar, Gene-
räl-Direftörer o. s. tv., hwilka utan åtstillnat kunte wäijaS af H.
Maj:ts unberfåtarc. Desiutom stutte finnas ett Statsråt, som hate att
befatta sig met bet» atministratioa lagstiftningen Alla lagprofeft , af
allmänt tntcreSfe, äfwensom skattläggningen, stutte infäntas till Nysta
Statsratets revision och bckeäftetse. Alla förWaltnings- och atministra<
tions-angelägenhetcr stutte förhantlas på Polsta fpråfet. — Genom en
Ukas af -j-V September 1841 har ten förändring blifwit gjort i ufasen
af år 1832 att Polsta Statsråtet och Öfwertribunalet bliswit npphäfne
och i teras ställe twenne nya tcpartementer i Rysta rikssenaten inrät-
tade unter benämning af Warschauer-tepartementcrne. — Genom en
förortning af 15 Scpt. s. å. är rysta myntwäfentet införtt äfwen i
Polen. — Lanbets gamla intelning är bibehållen, och fortfor fålebeS
Lantet att »vara intelatt i 8 Woiwotstaper :

1) Ma so wie n Här märfeS: Warfchan (Warzawa), rikets
hnfwubstat, belägen wit wenstra stranden af floden Weiehset, sätet för
regeringen, framställer en brokig blandning af låga, tåliga kojor och
präktiga palats (t. er. vice Konungens, tet Krastnssista m. fl.), har
Universitet och 130,000 tnwånare (före 1831 öfwer 140,000), af hwil-
fa 33,000 äro Judar. Praga utgör en förstab för Warschatt, wib
högra Weichselstranten. Byn och slätten Wola, ter Polsta Konungar-
ne fortom »valtes. Den titta staben Grochow (ber och wib Praga
stagtning ten 19—21 Februari 1831). Vialolenka (stagtning ten
24—25 Februari 1831). Lowiez mct 7000 inwånare, hufwutort t
tet lilla Furstentömet af famma namn. Rawa, en fortom betyblig
ftab, bekant för sitt stött, tit man plägate föra statsfångar (ter Carl
EarlSfon ©pttenhjetm fatt fången) , har nu blott omkring 3000 inwå-
nare. Vrzesc , till åtjTittnab från tet lithanista Brzesc wit Bug, fal=
lätt Brjecc-Knjaivstt, hufwutort i tet fortna hertigtömet Kujawien, en
gammal ftab, nu obetytlig.

2) Katifch, met stäternc: Kalisch , wit ProSna, en af te
»vackraste stäternc i det nuivarande Polen, har 12,000 inwånare; (szen>
stochowa (TfchenftochoWa), ett befäst floster på berget laönagöra, en
berömt wallfartsort; Sieradz , »vit Warta, har bctytliga manufaftu-
rcr; Piotrkowo (tysta Petrifau), ofta omnämnt i Polska historien.

3) Plock (PIO3O, met stäternc: Plock, et» af te bättre stä-
terne i Polen, har Bistopssäte och 9000 inivånare; Pnltnst , wit
Narew (fätstag l?03 och 1806) ; Bstrolettka, wit Narew i fältstag
1807 famt setermera en mördande stagtning i Maj 1831). Modlin,
stark fästning, der Bng förenar sig med Weichfeln.
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4) Angustowo, med åtflttttga fmå städer, bland hwilfa må
nämnas Znwalki, hufwudort i Woiwodstapet £omsa, wit Narew,
och Angustowo. I norra delen af detta Woiwodilap tigger det herr*
liga gotset och stöttet Dofpuda, s. t. tillhörigt ©refwe Pay (Paj).

5) Santo mir, met flera fmärre stater, bland hwilfa Radom
och Sanbontiv äro te förnämsta.

6) Lutlin, met stäternc: Lublin, i en angenäm neft, har be-
tytlig hant»et och 14,000 inwånare (fortom 40,000}, af hwilka hälf-
ten äro lut>ar; ftamoéc, wib Wieprz, starf fästning. j)et praktfulla
stöttet PnlatPto, wib Weichfefn, f. b. tillhörigt Furst Atam Czarto-
rysti, mct en stor parf, stort och kostbart Bibliothef famt eu famting
af Polsta antiqviteter, attt itta mctfarit unter sista friget.

7) Pottachien. Siedlee, hufwudort, 4500 inwänare; Bia-
la, tillika med ett bredwid tiggande stönt stött, f. d. tillhörigt Furstliga
Radjiwittsta familjen.

8} Kråkan. Ktelee, hufwudort, 4000 inwånare, med bly-,
feru- famt foppar-grufwor i sitt granstap; Piliea, i hwarS närhet sto-
derne' Warta och Piliea hafwa sina fättor Siewerz , det fordna Her-
tigdömet SewerieaS hufwudstad, nu obetydligt.

Anm. Asiatista Ryfflanb ftnucö upptaget under Asien.

Fri-Staten Svalan, 21 qwatratmil, mct 130,000 inbyggare,
unter teflfytt af Rysilanb, Österrike och Preussen, är t»elägen på westra
stranben af Weichfetn, emellan Österrifista provinsen ©altjten, tet met
Rpsttaut» införtifwate Polen och Preussen. Staden Kråkan har 36,000
iuwånare, ett Universitet, fläbcs- och antre fabrifer famt tämlig hantel.

Grekland.
. ©rättfor och Storlek. ©reftand gränfar i norr titt Tur-

lista provinferne Albanien och TheSfalien, från mynningen af stöten
Aspropotamo änba titt hafswiken -wib Zeituny etter lébin, best öfrige
sibor äro omgifne af Mebelhafwet och Archipelagen; titt storleken inne-
håller Greflant 7 tttt 800 qwatratmil.

Berg och Watten. I norra Greflant, etter Livaticn, mcir-
faS bergen Keta, met tet trånga passet SJjcrntoptttae (blott 12
steg brett) wit ingången titt TheSfatien, Parnassns (Liafura) och
<<?ettcott (Sagara). På Morca etter syttiga Greflant äro SSJlaitta
bergen isynnerhet bekante. Negropottte är äfiven en af tämligen hö-
ga 'bergssträckor genomforsab ö. > — Uti Livaticn är grättSfloteti Aö*
propotanto, hwilfen lifwäl icke är fcgelbar, och ten hatfannan mil
långa fjön Topolja te enta watten, fom funna nämnaS; på halfön
Morca äro olnfta etter Nyfo och $Jri te förnämsta ftoterne. .

Klimat och Produkter. Grekland hör, till sin natur ock
beskaffenhet, till de mest omtverlande och lyckligaste länder i werlteit,
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under en klar och sydlig himmel; klimatet är i datarne och på stätterue
gansta Warmt, »vintern blott en regntid; tattare luft hafwa litwäl de
bergstrakter, fom en det af året äro betäckte med fnö. lordbäfniugar
äro, isynnerhet pä Morea, ej få fäll te. Emellan bergen finnas ut-
märkt fruktbara dalar. I norra delen af lantet är likwä^ forten pä
flera ställen stenbunden och torr, famt för sädesodling icke tjeulig; i
allmänhet produceras Win, sydfrufter, olja och bomull, äfwen något fe.

Inbyggare, Näringar och Handel. Greflant» äger
nära en million inbyggare. De fteste äro Greker, ty de fordom här
boende Turfarne, hafwa titt största delen utwandrat; äfwen Alöanefer
äro talrike på fasta laubet, och titt icke minbre antal stiga Fransmän,
Tystar och anbra Européer, hwilka begagnas wib arméen och uti c.ivila
tjenstebefattningar. lubyggarne uti de sydöstliga bergstrafterne, Mai-
notter och Kakovulioter, äro genom fin råhet , och be senare äfwen så-
fom barbariska sjörösware, bekante. Åkerbruk och Bostapsstötscl utgöra
inbyggarnes hufwutsafliga näringsfång; fabriker sinnas nästan inga,
men hantet och sjöfart ttfaS betytligt.

Greker och Albaneser bekänna sig titt Grefista fyrfat», och er*
känna Patriarfcn i Constantinopet, som sitt antliga öfwerhiisivut. Alla
äntra Chrisina troSförivantter hafwa fri rcligionsöfning. Negerittgen
är monarkist och lantet styres af en Fonung.

Landets itt delning. Landet indelas , enligt Regeringens
dekret af den 15 April 1833, uti 3 hufwuddetar: 1) Siivadten eller
norra Grektand; 2} Hatfött Morca eller södra Grekland, famt 3)
Öarne: Negropottte eller Guboea, Sporadertte och (Stjkladertte,
Landet har ytterligare, under den 13 Juli 1838, blifwit ,'ndeladt uti
24 Guvernementer, och 7 Under-Guvernemcntcr, men wi bibehålla här
den allmänna indelningen/,

1) Livadten utgöres af det östliga och wcstliga Hellas:
det förra innefattar te gamla provinferne Ättika, Megaris, Bocoticn,
PhofiS, Loris, Doris och en liten tet af Srhcöfaticn till tvcsttiga Hel-
las, räknas Nwlicn och en tel af Akarnauien. I Ättika ligger Athen,
landets hufivntfiat, met omkring 22,000 inwånare, der små obetydliga
byggnader anträffas bland fornminnen, som »vittna om prakten från en
förswnnnen tit; stäntiga frigsorolighcter hafwa-försatt staten i ett uselttifljtåut; af te gamla hamnarue är ännu blott en enta, Porto Leone
(fortna Pira,'us), tillgänglig för större ffepp. I Bocoticn ligger Thi-
va, tet gamla Theba?, och Livadia, Wit foten af ipelicon, eu listig
stat met» 10,000 iuwånare. I L<fris är _ /täten Salona belägen, som
är befäst och äger 4000 tnwånare. Uti Ätolicn llgger staten iiepanto
»vib häföwifen af famma namn. ©cit wigtigaste staben i tet west-
liga HettaS är Misfolnngbt/ namnkunnig i Grekerncs frihetskrig.
Uti ten till Livadien räknade tel af Thcssalien , ar befästa staden Zei-
tutty etter Isditt , med 4000 imvåuare, i granstapet af -passet Thcr-
mopyl.v.

2) Morea fordom P elo po ntteftis, utgörcS af prootnferuc:
Argolis, Lakonia, MeSsinia, Arkadien, Clis-och Achaja. Här märfes
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följante stater: a) Uti Argotis etter nortöstra telen af tantet: Natt-
plia etter Slapoli dt Nomattia, »ned ttvenne starkt befäste eftatefler,
gob hamn och 10,000 inwånare. Korittth (Kortos), belägen på den
smala landtungan, fom förenar Morca och Livaticn , met 4.000 inivå-
nare. Argos, mct 8000 inivånare, talrika nya bygguater och teri-
blant en ston fyrfa. — b) Uti Lafonia^ etter lantstapets sytöstra tet:
dfytbaiiroö etter Napoli di Matvasia, på en ö Wit östra fusten,
berömt för tet gota Malvasicrwinet. I tet inre af tantet ligger Mi*
sitra, met 10,000 inwånare, citatell, starf silkesodling, jcrnmanufaktu-
rer. — o) I Retra Mcssinia: Katamata, t en fruktbar traft wit Ko-
ronsta Wifen, men en got» hamn. I te fala otillgängliga bergstrakter*
ne uti Maiua--git»ietct bo Mainottcruc, en af te tappraste Grefista
stammarnc, som aldrig låto Turtarnc untcrkuflva sig, bekante fåfom
dristige röfWare; Maitta är hufwutorten i teras hembyggb. — (1) I
Öfra Messina: staben Korott, met 5000 inivånare, hamn och 2;ue
citatetler samt listig hantel; Modott, met 7000 inwånare, hamn och
citatett; 9?avartno, befist fjöstab wib sybwestra knsten, meb en ut-
mäxtt hamn, märfwärbig genom Amiral Cotringtous ter utanför
»vunna seger öfwer (Sgyptist-Turfisla stöttan, ten 20 Oct. 1827. —-
e) Uti Arfaticn: Srtpoli^a, fortom Moreas hufwntstat, mct 15,000
inwånare. — f) Uti Elis: Gastttni, met 3000 inwånare, hamn, fä-
stet! och listig hantet. —K) Uti Achaja: Palras , befäst fjöstab Wit
hafswifen af santma namn, mct 9000 inwånare och listig hantel, sätet
för en Metropolit, famt Katavrita, met 2 till 3000 inivånare.

3) Negropo tt te eller En b oea ,en fat , af tämligen höga
berg genomforfat ö, genojn ett fmatt sunt stiljb från fasta lanbct, 60
qWabratmil, met öfiver 60,000 inbyggare. Hufwutstatcn på tcnua ö
är Siegropoittc etter @gribos (Cvripos), fom är genom en bro för-
enat met ten öfriga telen af ön, har en förträfflig hamn, förfwarat
af en fästning, och 16,000 inwånare.

4) Öarne, (60 titt 70 qWatratmit, met 150,000 inbyggare),
äro åtta bcrgige men till större telen rita på olja, bomull, fytfruftcr
och win. De äro intclate uti 5 2)epartemcnter, nemligcn: 1) Nor-
ra Sporaternc ; 2) Norra Cyklaterne; 3) Central (ft)ftateme; 4)
Westra ©poraterne och 5} Sötra Cyklaterne. Bland Norra Spora-
terne; märkas öarne: Skiatho, Skopelo och Skyro. Blant Norra
(Jpflaterne: Andros, den »vackraste och fruktbaraste, (4 qwadratmil),
vit på silfe och sydfrufter; Sittos

, s4 qwadratmil), en ston ö, med
betyblig silkesodling; Mykotit, (2 qwatratmil) »vinstötfel, sytfrukter;
D»elos, (14- qwatratmil), nu öte och obet»ott, mastix och tcrpcntinträn
wäxa här i mängt; Syra, (2 qwatratmil) en af te wigtigaste öar
i Archipelagen, före frihetskriget obetytlig och nästan öte, men genom
ten stränga neutralitet, som den iakttog, blef den en tillflyktsort sör
flyktingar från alla tanter, medelpunkten för handeln med lifsföruödeu-
heter titt det ödetagda Grektand, men ock en depot för fföröfware ; den
är ännu medelpunkten för handeln emellan Grofland, Turfiet och Egyp-
ten; hufwudstaden är Hermopolis, med 30,000 inwånare, steppstvarf
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och Wigtig hantel; — Thermia (2 qWabratmit) med »vinodling, bi-
skötsel, warma fättor; — Zea (3 qtvadratmil) med sydfrufter, win,
bomull, siden, en blygrufwa; — Serfo (1 qwadratmil) med boskaps-
skötsel, faffran, fernbruk. 2Sfanb Central Cy fläder ne: Naxos, (5
qwadratmil), producerar fpanmål, Win, olja och fpdfrufter; — Paros
(5 qwadratmil) berömd för sin stöna marmor; —> Antiparos;
Nio; Sykitto; Polikattdro ; Mito fortom Melos, (3 qwatrat-
mil), en wulfanist ö met Warma fällor; — Ktmoli och Sifanti
etter Siphttos. Bland Wcstra Sporaterne: Hydra (2 qwadratmil)
en i frihetskriget märfwärdig ö, med 40,000 inbyggare, som anseS för
det dugligaste fjöfoff i Grekland; hufwudstaden Hydra har 15,000 in-
wånare, är gansta tvacker, befäst, met» förträfflig hamn och betydtig
handel; —> Spezzia (1 qwadratmil) för det mesta bebodd af Alfcane*
farc, fom utmärkte ftg i frihetskriget; — Porös; Ägina. ©tant»
Södra Eyfladerne: Äntorgo, Stampalia, Nanfi och Santoritt.

Turkiet.
Gr for och Storlek. Turkiet omfattar Europeista Asia-

tifta och Afrifansta provinser. Det Europeista Turfiet gränsar i norr
titt Rpsttand och Ungern; i tvester till Dalmatten, Adriatiska och loni-

hafwet»; i söder titt Grekland och Medelhafwet; i öster till Archi-
petagen, Marmorafjön, Swarta hafwet och Kaukasiska tänterne. Asia-
tista Turkiet gränsar t öster titt Persien; i föder titt Persiska wikcn och
Arabien, i tvester titt tautttungan tvit Suez och Medelhafwet. fri*
fansta antclen af Turkiet statt särstiltt bestrifWaS). — Hela Turkista
Nitet, iuberäfnatt te Asiaftsta och Afrikanska länterne, utgör omfring
47,000 qwatratmil: hwaraf ten Asiatista telen är störst, och ensamt
innehåller i Witt emellan 20 och 24,000 qWabratmil; ten Europeista
utgör nära 10,000 qWadratmtt.

Berg och Watten. Landet är mycket bergigt, famt i några
trakter fanbigt och trästigt. I Europeista Turfiet, som sträcker sig ätt*
ta opp titt Karpatherne, är berget Balkan etter antite bet högsta,
hwilket grenar sig åt flera sitor; ett af te mest bekanta berg i tverl-
ten. I tet Asiatiska Turktet äro Kaukasus och Taurns , mct tesi
grenar Ararat och Si&atton, te högsta bergen. — Hufwutfloten i
Europeista Turkiet är Dottatt, fom upptager stoterue Morava, Aln=
ta, Sereth, och Prnth, hwilfen är gräusfiot mot Rpfjlaut»; bland
de öfrige strömmarne är Maritza, fom börjar Wid Balkan, den be-
tydligaste. Hufwudfloderne i Asiatista Turfiet äro: Euphrat (ftrat)
och Tigris, hwilka börja uti Armenicn, och efter deras förening fattaS
Schat al Arab, famt utfalla i Persista wifen; af tit fjöar är Watt,
nära östra granfen, störst, och Döda hafwet märtwärdigast för Watt*
netS fatta och fwafwethalt.

Klitnat och; Produkter. Klimatet är mildt och behag-
ligt. Macedoniens och laniahs dalar äro, få Wäl titt sitt klimat, som
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öfriga natur, btant de angenämaste nejder i wcrtdcn. I anseende titt
fruktbarheten hörer Turfiet till te bästa tanter i Europa , och har öf*
tverflöt på förträffliga produkter; men unter Turfarues spira är lan-
det illa odtatt och många fruktbara trakter ligga öte. Bergen äro ri-
ke på metaller, »nen tessa bearbetas icke. De förnämsta protufterne
äro: spanmål, isynnerhet htvete, råg, xit och hirS, boffap, win, sytfruk-
ter, olja, bomull och silke.

Inbyggare, Näringar och Handel. Turfiet är icke
bebott blott af Turfar, och Turfarne utgöra icke en gång ten största
telen af test inbyggare. Santet tvär fortom i äntra Nationers watt;
dessa äro af Turkarne öfwerwunna, men ej fördrifna och icke.ens med
dem blandade, utan hafwa bibehållit sin egentom, sina bruk, sina feter
och sin religion. Tttrkarne■ äro tet sista folk, som ifrån Asien inkom-
mit titt Europa, och hafwa terföre Asiatista feter och bruk. De
äro ockfå tet enta herrstante folf i Europa, fom icke bekänner sig titt
ten Christna läran, utan är Muhamctanismcn tiflgifwet. De äro af
famma härkomst som Tatarerne, och falla sig fjeifwa, efter en af te-
ras gamla anförare Ottomatter eller Cétnatter. De äro ett stort
och starkt foff, som Wänjer sig att uthärta stora beswärlighetcr: Tur*
karne äro i attmänhet icke etafe, som man »vanligen tror, te utmärka
sig genom manlighet, metlitante, retlighet och uppriktighet, äro höfiige
och gansta måttlige, men äga terjemte stark böjelse för »vrete och hämnb.
Htvarfen förftånb etter skicklighet fattas tern; men tels af religions-
gruntfatfer, t»etS af äntra fortomar, hafwa t»e länge förkastat Euro-
peista Nationers uppfinningar och förbättringar; likwäl har man i se-
nare titcr, wissa belar, wetat omskapa styrelsen och militären tilt
Europeisk form. Liksom alla Ostcrtäntningar, sitta te met benen i
kors, äta och sofwa på golfwet, hwilket är belagtt met mattor och
matrasser, äfwensom wäggarne tennet äro beklätte (sopha). De äro
af attwarsamt lynne, älsta utom att rita, inga kroppsrörelser, anse
tanS såsom oaustäntig för mankönet, spela teremot gerna schaf, äro
stora älstare af blommor och te starfaste tobafsröfare och faffetrickare t
Europa. — Turfarne hafwa wäl siolor och åtstillige äntra unterwis-
ningSanstattcr, men te hafwa tifwäl nästan ingen »vetenskaplig biltning.
Uti musif, byggningSfonst och trägärtsanläggning äro t>e lifwäl icke
okunnige, men målare-, bilthuggare- och fopparstickar-fonsterne äro för
dem nästan atttetet ofäude. — Af Stawifta stammen finnas flera folk
såsom Sertocr, BoSniafcr, Kroater, m. fl. , hwilfa bekänna sig titt
Grefista fprfan, och äro flitige jordbrukare. Witare finnas här (Sve--
ker, Albaneser eller Arnauter, Walacker, Armettianer, Judar
och Européer af flera nationer. — Uti Asiatista provinferne sinnas titt
en del famma fotfstag, samt Drufer, fringströftvande Araber och
andra nomadista fotfstag. Inbyggarnes antal i de Turkista stäternc be-
xätnat titt omkring 24 millioner, af hwilka 11 millioner tvistas i Eu-
ropa, nägot öfwer 10 millioner i Asien och omkring 2^ millioner i
Afrika; dessa tala mänga vtifa språk, hwaribtand tifwäl Turfistan,
Np-Grekistan och Arabistan äro meft gängse. — Asiatista Turkiet har
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flera och bättre manufakturer an det Europeista, isynnerhet tillwcrfas
mycket siden- och bomullstyg: mattor, kamlott, turfistt garn, godt faf*
sian, och goda metallwaror; fcirgerierue äro äfwen mycket berömde.
Handeln sä tväl met inhcmsta som met Arabiska, Persiska och Intista
waror är gansta ansenlig. Warorue föraS mct Karavaner, hwilfa %gä
från ten ena äntan af lantet titt ten andra, ifrån Vursa titt Tocat,
öfwer Aleppo och Damaskus titt Arabien, samt öfwer Mofut och Bag-
tat titt Vasira.

Lantets Religion är ten Muhametansta , (af fetten Sunna)
,

hwars öfivcrhufwut» är Mttfti; likwäl talat autra NcligionSför-
Wautter. — Regeringen är oinstränkt befpotist, och ärftlig på man-
tiga tinien 6). (Storfuitanen etter Storherren, fom äfwen namnes Dt*
manerncs Kejsare, förenar i sin person högsta andliga och »vertfcéliga
makten. Förnämste Stats- och Krigsministern är Storviziren. ©tåt*
håttarne i provinsernc kattas Bcglerbegs och Sautschaker , Wanligcn
Paschas fattate: likwäl hafwa i några provinser Woiivoterne och Aga,
oberoende af te förra, förWaltningen af te åt tern öfivertemttade om-
råden. De allmänna statSangelägenheterne afhantlaS i Divan (Stats-
råtet), ter Neis Effenti (UtrifeS Ministern), Defterdar (Finans-Mi-
nistern), Kaputan Pafcha (Stor Amiralen) Mufti, m. st. hafwa säte.
Krigsmakten titt tants, omfring 220,000 man, består titt större telen
af fawaffcri; lanttscharerne , som förr utgjorte betytligare telen af
Infanteriet, blefwo 1820 afstaffabe, hwarefter Sultanen bilbate en
Armée efter Europeista krigskonsten. Sjömakten bastår af omkring 30
större och mintre krigsskepp, och högste Vefälhafivaren öfwer Flottan
faltaS Kaputan Pafcha.

Landets indelning. Europeista Turkiet met untantag
af Lytlanterne Moltau och Walachiet och Fursientömet Serbien inte-
tas i 4 Ejalets (Lanbstaper), bessa åter uti åtstittige Paschaliks (Ståt-
håttarestap) och Saubschaks, men tå tenna int»elt»ittg icke träffas pä
nägra kartor, upptages här ten ältre tantstapS-intetningen.

1^ Uti N orra delen sinnaS:
1) Romanieit, pä Turkiska Rum-Iti, fordom Thraeien

fattat, etter Lantet emellan Swarta hafwet, Marmorasjön, Archipela*
gen och Balfanbergen. ©torre telen af fantets fioter upptagas af

floden Maritza. Här märfaS stäterne: Cottftatttittopel (Istambut,
fortom Byzanthinm) , Turkista rikets hufwntstat, omgifwen af en
tubbet mur met -torn och grafwar, met förstäterne öfwer 2 swensta
mil i omfretS, byggt på 7 fuflar, i en förtjusante traft, met 000,000
inwånare, många präktiga byggnader,. Seraljen (ter Sultanen met t>esi
Hofstat bo), ten präktiga Sofia Mosteen,' siben* och bomuttsmanufaf*
turer, samt »vidsträckt handel; i förstaden Pera bo de Europeiske Mini-
ftrarne, i förstaden (Satata de Europeiste Köpmännen, och i förstaden

*) Benämningen Porten tillhör egentligen Turkiska hofwet och härleder ftg
namnet frän den stora Porten, hwarigenom ingången är till Seraljen, eller
Storherrens reftdenspatats.
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Hanal bo Greferne. Ädrianopel (Edrene), wid Marika, pä en Wal
odlad statt, med 100,000 inwånare, präftiga mosteer, goda siden- och
läberfabrifer, många färgerier för Turkiskt garn och fattun, ferifwer
stark handel. Philippopel etter Relibe, nära Batfanbergen wid Ma-
ritzaS öfwersta gren, i en Winrik nefb, met 30,000 tnwånare', och be-
tt;btig hantel. Demotika, ter K. Sart XII uppehöll sig åren 1713
och 1714. @ttos, wit Wari^aS utlopp, met got hamn. Gallipoli
(Keliboli) , met 40,000 inwänare, på lauttungan Taurista SherfoncfuS,
ä HWarS yttersta spets 2:ne fastetter, Nya £>arPanetterne (mitt emot
2:ne kastetter, gamla Dartanetterne, pä Stftattsta sidan) äro antagde
titt förfwaranbe af inloppet titt Marmoraffön.

2) Bulgarien, norr om Romanien, etter tanbet emellan Bat-
kanbergen och Donau," mot hwitken stod tanbet sluttar, och småningom
utbreter sig i slätter. Hufwutstaten är Sofia, fäte för Begterbegen
öfiver Numili, met 46,000 inwånare och listig hantel. Här märfeS
äfwen ftäberne: Siliftxia etter Driftra, wit Donau, befäst, har 20,000
inwånare; Nikopoli, met» 20,000 inwånare, och Widditt, med 25,000
inwånare, alla wid Donau betagne och befäste; $iuftfd)uf, met>
30,000 inivånare och fästning, samt Siftowa, med 20,000 tnwånare,
äfwen wit Donau, äro betytlige hantels- och fabrifsstätcr; Warna,
wib Swarta hafwct, befäst, stapclorten för handeln emettan Bulgarien
och Walachiet samt Constantinopel, meb got hamn och 20,000 inwåna-
re ; Schumtta eller Schttmla, ansenlig fabrifsstat met 30,000 inwå-
nare, och en af rifetS starkaste fästningar.

3) BoSnien, westligaste hörnet af Europeista Turfiet, föter
om Sauftoten, innefattante Egentliga Bosnien, Lantstapet >?erje--
gowina, femte TurfifPa antetarne af Kroatien och Dalmatien.
Lantet är bergigt och ehuru beläget nära Abriatista hafwet, sluttande
mot Donau, hwarS gren San upptager lanbets strömmar, af hivilfa
Drina och Vostta äro te betydligaste. (©täter : Bosna-Serai etter
Serajewo, meb 68,000 inwånare, samt Wigtiga stål- och fernfabrffer ;

Trawnik. meb 8000 inwånare och fästning.
4} ©erwten, emellan Bulgarien och BoSnien eller Moramas

flobområbe, ett bergigt och ofruftbart tanbstap , hwarS inbyggare äro
ett SlaWistt folf, af Grefista bcfäunelfen, fom genom Ryst bemetling
hafwa en egen styrelse, så att Turfarne entast fä ärlig tribut af tan*
tet. Här märkas: Semendria, befäft stad wid Donau, med 10,000
inwånare och citatett, fäte för ©erWista ©citaten; Belgrad, en starkt
befäft stat, wit ©auS och Donaus förening, meb 30,000 inwånare,
metelpunkten för hanteln emettan Ungern och Turfiet (fret 1739);
SRiSfa, met fästning; Posorofdfcha etter Pasfarowitz nära Donau
(fret 1718).

5} Walachiet, fom har titel af Furstendöme, betaget norr
om Donau, hwilfen här framlöper i bågformig böjning titt Sevetf)-
flodens inlopp, som med desi arm Puttna utgör gränS mot Motdau.
Landet är en Widsträckt och gansta fruktbar statt, fom tifwäl mot Sie-
benbiirgsta gränfen småningom hofer sig, och blir mera bergig. Alnta
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är den mest bekanta af tesi floder, hwilka åtta upptagas af Donau.
Inbpggaruc i detta Furstcndöme, liksom i Moldau, äro Grekiske christ-
ne, och skola härstamma från romersta kolonister; också har deras språk
ett latinskt ursprung. Allmogen tefiver förtryckt under Bojarerne, det-
ta tants atel, och Ho^potarcn, som regerar oberoentc af Sturfarne,
men måste årligen betala statt till Turkiska Sultanen. Walachiet, äf-
wenfom Moltau, står,i öfrigt unter Ryskt inftytante, och kan nästananses fåfom en Nyst provins. Genom sista Nysta invasionen är tetta
Furstentömc, liksom Moltau, titt en tel förhcirjatt. ©täter: Vnchareft
(25ucharefcht), Hospotarens resitens, met 00,000 inwänare, netertagS-
plats för lantets handel (freb 1812); Vraila etter 3bratl, meb
fästning, hamn, hantel, 30,000 inwånare; Ginrgewo (Sfchurtfchwo}
met fästning på en af £>onauöarne, hantel på swarta hafwet och
15,000 inwånare; Fokschani (ntärfwärtig genom (©utvarows segrar
1789; fretscougresi 1772).

0) Moltau, norr om Walachiet, mct hwitket tet har lika na-
turbeskaffenhet, inbyggare vch styrelse. Lantet öster om Pruth afträt-
tcS 1812 titt Ryssarne. Stater: lasst, (laschy) , Hospotarens re*
sitens, met 30,000 inivånare och listig hantel, famt hantelsstateu
Galaez (Galatsch) wit Donau, som hit är segelbar mct stora fartyg.

11. Till Södra Delen:
1} Macetonien, etter nortösira telen af fortna Greflant, ett

bergigt länt, hwars sytligaste tel slutas uti 3:ne uttar , emettan Sa-
lonichi och Cotttessa »viken; ten östligaste af tessa slutar uti tet beröm-
ta berget Athos, nu Mottte Santo kattatt, på hivilket äro cu mängt
kloster mct 4000 Munfar och många Eremiter. Lantets huswutftot
är ©artärt. Stater: Saloniki, säte för en Turlist Pafcha, näst
Constautinopcl den wigtigaste handelsstad i Europeista Turftct, med god
hamn , flera fabriker , stor Judisk siola, och 70,000 inwånare ; Vodina,
med bomullsfabriker och 12,000 tnwånare; Seres med 30,000 inwä-
nare, i den stona Seresdalen, uti hwilken finnas flera bomullsplanta-
ger; fteltHa, fortom Philippi.

2} Albanien (pä Turkista Aruaut), innefattar det fordna Gre-
fista Myrten och épivut, hwilket sistnämnda utgör sydligaste delen
af nuWarante Atöanieti. Hit hör westkusten af fortna Greflant, be-
bott af åtskilliga folkstammar, af hwilka Moutenegriuerne , ett tappert
och oberoeute bcrgöfolf, och te wilta Arnauterne äro mest bekanta.
Lantet är omwexfante; uti norra telen itkas betytligt äkerbrut, och
uti sötra telen bostapsstötfet. Stater: Sktttari (Istanteruu), befäst,
met hantel och fabriker för tiflwerfning af Wapen och bomullstyger
samt 16,000 inw.: Durazzo och Dttleigtto, miutre fjöstäter, som
itka hantet och fjöröfweri. Norr om Dulciguo går bergsträckuingen
Montenegro (fwarta berget), fom pä tantetS spräk fattas C z er-
na gor a (Tfcharnagora). Inöyggarne som kattas Sa t tar ini etter
met tet allmänna namnet Montenegriner (titt antalet 50,000) äro
rä och krigiste, betala statt titt Turfarne, men äro iöfrigt sjelfstäntige.
Afrocerauuista bergen utgöra gränsen mot EpiruS, uti hwilket tantstap
äro betagne stäberne: lattina, fäte för en Pafcha, met 30,000 inwä*
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nare och betytlig handel: »ontya, säte för en Grefist Erfebistop,
befäst hamn, betydlig handel; Arta, handelsstad; Prevefa, med många
miner af det gamla Nikopolis; teéfa tre sistnämnda städer äro belägne
kring Artawifen; ArgyroKaftro med 4000 inwånare. Norr om
Arta ligger ©uli, hwarö inbyggare, te käcke ©ulioterne, under sista
Grefista frihetskampen mycket, utmärft sig.

3) Thessatien etter laniah, öster om dpixnt, frän hwitfet
det stiljeS genom berget Pindtts, föter om Maccdouien, wid HwarS
gränS finnas bergen Qlympus och £>éfa, emettan hwilfa floden Sa-
lantbria banat sig wäg uti den stöna Tempe-dalen. Landet är gan-
sta bergigt, men Itfwäl fruktbart och af förfjufante skonhet. ©täter:
lenischehr etter Larissa, med fabrifer, hantet och 25,000 inwäuarc,
samt Ambelakia, i Tcmpe-taten, met 6000 inwånare, många stora
färgerier, ter öerömtt Turkiskt garn bereteS (båta wit stöten Satom-
briä); Pharfala etter Tfchataidfctm, med 5000 inwånare'och fär-
gerier -för Turtistt garn.

Ringa är antalet af te öar, fom, sctan GrcktantS befrtetfe, ännu
titthöra Turkiska Staten. De betytligare blant tern äro: 1) I nord-
liga Archipelagen: Tafos etter Tasso , met 6000 inbyggare; Samo-
txati met 2000 inbyggare; Imbro met 4000 inbyggare, samt (Sta*
limette etter Sentnos, met 8000 inbyggare; 2} I sydliga Archipcla-
gcu; bandia, det fortna Creta, af Turfarna Miveb fattat, (188
gwatratmil) met 300,000 inbnggare. Ou är mycket bergig; från öster
till wester sträcker sig tesi hufwubbergsfebja Psiloriti (Ita), öfwer
7000 fot, mct ten märfwärbiga labiirinten. De tvcftliga bergen på
ön kattas Sphachio (etter hwita bergen), emeban be en bet af året
betäckas af fnö; be bebos af ett ibogt men frigistt folf, Sphachioter-
tia. Klimatet är pä låglantet oWanligt tempereratt, marfen ftäittigt
grön, stättcrna fruktbara, och boskap, »vin, bomull, otja, besi hufwub-
protufter. ©täter: bandia, hufwutstateu på ön, met betydliga fäst-
uiugswerk, wigtiga sitenfabrifer och 16,000 iuwånare, famt dTattea,
forbont (^ydonia , med 15,000 inwånare, förnämsta handelsstaden på ön.

A sie tt,
fom är den största af åtta werldsdelarne, (omkring 800,000 qwadrat-
mil), har ock de flesta inbyggarne; man räknar dem titt omkring 550
mittiotter. Asien är det nuwaranbe mennistoslägtets stamort; berifrån
hafwa de folkstammar utgått, font nu bebo jorden. Der blefmo de
första stater grundade, och der lefbe och lärbe Stiftarttc för de tre mig-
tigaste herrstande Retigionerne , Mofeé, Shriftué och Muhamed.
Konster och mctenstaper blefmo der också först bekante. — I Asiatcrnes
eller Ostcrlänningarncs lynne märke mi isynnerhet 2:ne böjelser, hmilfa
i Asien äro nästan allmänt herrstande, nemligen böjelse för praft och
ett oittstränft malde. Den österländska yppigheten och den österländska
despotismen hafwa fålunda hos ost blifwit ett orbfpråf. '
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©törsta telen af Rysilanb, äfwensom af Turkiet, är belägen t
Asien; wi börje såteteS met tessa tänber ; te öfrige lanberne i Asien
äro: Arabien, tyevfien , Afghanistan, Velndschiftatt, Ttnkeftan
etter fria Tatartet, Sndten, Kitta, Sapatt.

Msiatiska Ryssland.
Asiatiska Nysitand utgör mera än en tredjedel af Asien (285,000

qWat>ratmit) har nära 6 millioner inbyggare, och innefattar egentligen
2:ne hufwutdelar: Kaukasiska Befittttittgartte och Stbiriett.

A. Kaukasiska Besittttittgartte kattas met» ett ge*
menfamt namn lantstapernc, betagne kring ten höga bergsrvggen Kan-
kasus, hwars toppar äro betäckte af ewig fnö och is. I tafarne Wärer
fät, win och fytfruftcr; honung sins titt sartelcs öfwerfiöt; winrankan
Wärer här wilt; te förträfflige tetesmarfernc äro utmärkt gynnante
för, bostapsstötseln, som också är hufwutnäriugeU. Ingenstätes på for-
ben sinnes en satan blantniug as attahanta nationer, och satan språk-
förbistring fom på Kaukasus. — Fortom t»cbot»beö trakten kring Kau-
kasus, tels af oafhängige Furstar, tels »voro tessa leinber unter Persiskt
och Turkiskt herraWältc, men fetau början af tetta århuntradct har
Rysilaud icke blott satt sig i besittning af Kankasista bergstrakten utan
äfwen wid fredssluten betingat sig en del af Persien , som med den

Kankasista landsträckan blifwit förenad. — Likwäl är icke denna tant»*
sträcka helt och hållet att aufc fåfom en Nyst Provins, ty endast Grn-
sien, Imcreti, Gurtcn, Achalzif^ en det af ©chirvan och en del af Dag-
hestan famt Nysta Armenicn äro oinskränkt beherrstate af Nysta makten ;

Mingreticn, Tscherfcssien, 2tt>asien (Alvchascrncs tand) samt »vissa
delar af ©chirvan och t»ett utaf Lesghierne bebodda delen af Daghestananse sig för tet mesta altctes oberoettte af Nysitant. Rysilants
tafiffa Besittningar utgöra ett GeneralguWernemcut och innefatta 5
Provinser och 2 Guwernementer, .met en mititärist styrelse.

1) ruffen etter Ryfka Georgien, föder om Kankasista
bergen, roar anta från uråldrige titer ett eget Konungarife, fom oaf-
tätt attt tet ofog, som tet måste fördraga af mäftiga grannar, tifwäl
äntock räbbabe sin sjelfstäntighet, äuta titt fcesi Konung HerafliuS ar
1801 måste aftraba landet titt Rysilant. Här märfeS haswutstaten
Ttflié, wit Kur, som har en mängt Grefista och Armenista kyrkor och
kloster, åtstttttga fabrifer, 20,000 inwånare och wigtig hantel.

2) Imirethi, egentligen beståcnte af 3:ne tantstaper Mingre-
lien i norr, Gun'a i söter och Imirethi mitt emettan tern bå-
ta. Det är ett bergigt och sumpigt kustland, tångs ät sivarta hafwet,
Wit föbra sitan af KaufafuS. Till Imirethi räfnaS äfwen Paschatiken
Achatzik, som efter sista kriget meb Turfarne afträbbeS till Rysi-
lanb. Inbyggarne äro af blanbat härkomst, Grnsier, Armenier, Tur-
fomaner, Awchafer, m. fl,, famt titt sin Religion tels Christna , dels
Mnhamedaner och Judar. En del af dem wilja icke erkänna sitt be-
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rocnte af RpsiUnt». Imirethi är fafancrneS hemtand. Vegetationen
liknar mest fodra EnropaS.

3) Atvehasien (Äbasien), emettan Kuban, TscherkeSsien, swarta
hafwe. och Imirethi. Provinsen beboS, jemte Atvchaferne, af Armenier,
Turfomauer och Nogaista..Tatarer, hwilka alla lefwa attbeleS oberoende
af Rysilant» under sine Äldste och Stamfurstar.

4} T seherkeS ffen (Cirkassien), en tång tandsträcka, från
©Warta titt Kaspista hafwet, innefattande högsta trakterne af Kaukasus
söder om fioderue Terek och Kuban. Inbyggarne äro Nomader, tets
TfcherfeSfer, wanligen CirkaSser fattade, och Dsjeter, samt någre No-
gayer och AtvchaSfer m. st. Osscterne anfet för stamfotket titt Afarne,
hwilka fortom inwantrate i norra Europa. lubyggarue i Tscherfes»
sicn lefwa titt en tet i beständiga fejder met RySfarne, och äro titt
större telen Muhametauer. Några ©täter sinnas icke i betta lanbstap.

5) Daghestan, östra sluttningen af Kankasista bergen titt ku-
sten af Kafptsta hafwet. Int»pggarne äro här äfwen af ben mest blan-
dade härkomst, oafhängige, under egna Muhamedansta Arffurstar. I
de högre fcergStrafternc bo de witda Lesghierne, efter hwilka höglandet
får namn af Lesghiftatt. Förnämsta städerne äro : Tarktt, wid Ka-
spista hafwet, »ned 10,000 inwänare, och handel, isynnerhet med fatt
ifrän faftfjön Tarfuli, samt Derbettt, föter om Tarfu, äfwen wid
Kofpiffa hafwet, »ned 6000 inwänare, som odla win och saffran.

6) Schirtvan, söder om Daghestan, wid Kaspista hafwet kring
floden KurS ncdra lopp. Inbyggarne äro en blandning af Georgier
Turfomaner, Tatarer, Araber, Perser och Armeuianer, m. st. Provin-
fen, som är 1812, jemte Daghestan, afträtteS af Persien, har Wtt ku-
sten ätstittige öar meb vulkaner; halfön Abfcheron är isynnerhet ut-
märft genom sina Naftafättor. Huftoutftaten i Provinsen är Baku,
met 3000 inwånare, den bästa hamn Wid Kaspiika hafwet, fcetpttig
handel och rifa Naftakättor. Hela trakten deromkring är geromdrncken
af Ngfta, så att om nätterna heta fält synas stå t låga, utan att
man från det phosphorista ljuset, finner någon warma utgå. Guebrer
och Perfer, som dels här äro t»oente, och dels göra wattfarter hit
från Indien, anfe denna elb för helig. <Éötra delen af Schirwan ut-
göreS af slätten Mogan, uppfyllt med sjöar och morafer, bebobd af
Tnrkomaner.

7) Rysta Armenien, utgörante fordna Provinsen Griwan,
mct ätstittige andre distrifter, som år 1828 af Persien blcfwo afträdt»e.
lubyggarue bestå af Tatarer, Perfer, Armenianer och Kurt»er. Grän-
fen emot Persien utgöres titt större delen af floden Äras, tifwäl är ock
en del af fastlandet fötter om K*ur Ryskt gebiet. Här märfeS huftvut-
stadcu Eriwan, med 10 titt 15,000 inwånare, befäst men illa byggd,
samt floftret (Stfcfcrntadfttt, bebodt af 300 munfar och sätet för fa*
triarfen, fom är öfwerhufwubet för heta Armentsta Christen heten. Sö-
ber om Eriwan ligger berget Ararat.

KirgiserneS länt etter t»e stöta Kfrgiftsta Stepperne, som t
sytwcst af tet egentliga Sibirien, srån floten Ural till Irtisch utan någon
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bekant gränS, i föt»er och sydost sträcker sig titt Tatariet och Mongo-
lien, utgör en areal af 30,000 qwadratmil, famt bebos af några huntra
tufen Kirgifer, råa Nomater, hwilka lefwa af bostapsstötset. De sty-
ras af Kahner, af hwilka åtstittige erkänna RysilantS öfwerwälte,
men betala likwäl icke någon statt. O tenna tantsträcka sinnes icke
någon stat.

B. Sibirien, innefattar heta norra Asien, en ofantlig tant-
sträcka, större än heta Europa (omkring 250,000 qWatratmit) , men
har blott 2 millioner inbyggare, af Tatarist, Tschudist och Mongolisk
härkomst. Blott i syttigare delen itkas åkerbruk; siste är hufwutnärin-
gen i norra orterne. Pätswerf är Sibiriens wigtigaste protukt

, tå
man untantager te rifa gult»-, sitfwer* och btygrufworne i Attaibergen.
Den öster om ttratt»erget belägna telen af Guvernementet Perm, räf-
naS titt ©ibtrien, äfwensom följande Guvernementer:

1} Den dithö ande t»eten af Guvernementet Perm
utgör, genom sina rifa, gult»», foppar- och jerngrufwor, äfwensom ge-
nom sina bctyttiga fattwerf, en af te wigtigaste provinferne af Rpsta
riket. Häk märkcS: lekatharinettburg, met 15,000 inwånare, för:
nämsta bergsstaden i Rysilanb, fäte för öfweröcrgSamtct för alla bcrg-
werf i Sibirien; Irbit ,

en stab nordost från lekatharinenburg, der
ärligen en stor marfnat» hattes.

2) Guvernementet Tobotsf, norttvestra telen af ©ibirtcn
kring stöten Obis nedre grenar och Obista hafswifen. Här märkes :

befästa staten Tobolst, fästning, fordom hufwudstaden i hela Sibirien,
met» 20,000 inwånare, som t»rt'fwa betytlig hantel, sätet för en erke-
bistop; Ontst, met 7500 inwånare, nu mera fätet för General-Guver-
nören i Guvernementet Westra Sibirien; Berefoto, bekant förwiS*
ningSort; Sbdvrst, ten nortligaste bebotta ort i tetta Guvernement,
htvars inbyggare lefwa af pälshantel och Wattrosijagt.

3) Guvernementet Tom sk, öster om Obi, met stäterne:
Tomff (Wt't> stöten Tom , en af Obis öfre grenar) , som trifwer ka-
ravanhantel och har 9000 inwånare; Barnaul och Molnwan, huf-
Wuborter uti bergslager, rita på ätla metaller.

Anm. Tobolst och Tomsi utgöra General^Guvernemeiltet Westra jStbtriett,
likfom leniseist och Srfutst utgöra Geueral-Guvernementet ÉPftxa Si-
birien.

4} Guvernementet lenifeifk, kring flotten lentfeps öfre
grenar, hwilken flod nordligare utgör gränsen emot Tomst, med staden
lenifeiflF, som har 6000 inwånare, handel met» pätswerk och den meft
besökta marknad i Sibirien.

5) Guvernementet Irkutst, wid ©ajanflfa bergen, fring
sjön Baikal, med städerne: Irkutst, som har 16,000 tnwånare, säte
för GenerabGuvernören, en Grekisk Erkebistop, upptagSort för Rysta
Kinesista handeln; Selittgittst, i en bergstrakt, der rhabarber wärer,
och i HwarS granstap sinnas fattfättor; Miådyta, befäst, hufwudhandets-
platsen emettan Rysilaud och Kina, 148 fwensta mil från Pefing och
630 swensta mil frän Petersburg; Nertfchittst, fästning, gränsort
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mot Kina, met guld- och sitfwerbergwerk, uti hwilfa 3000 personer
(af hwilfe 3

l utgöra titfönviste misidädarc) arbeta. Hit hör äfwett
provinsen lafutff, innefattande: a) Det egentliga lafntsk,
fom beboS af lafutcr, Tungufér och lukagircr, belägen pä ömfe sidor
om Lena och Inbigirka sioberne, sträckanbe sig tångS åt norra kusten af
Ishafwet, »ned stäternc: lakntst, »vit Sena-floben, fom t>rifwcr betyt-
lig hantel met pätswerk och victualicr, famt £)lettst, ten nortligaste
staten i Rysilant. b) (©löprovinfen Ochotff, fustlantet wit Ochot-
sta hafwet, titt hwilfct äfwen fchuftscherneS ötemarker, anta titt Veh-

sundet, räfnnS; staten JCdyotf?, utgör stapelplats for hanteln pä
Knmtschatka. — c) Kamtfchatfa har ett blibare flimat än te ftesie
öfrige trakter af Sibirien, hwartitt flere vulkaner och fustklimatet för-
motligen öitraga, likwäl trifwes nästan icke något åkerbruk, och iubyg-
garue fom blott är 4500, lefwa af jagt och siste Här märkas:
Nischttei-Kamtschatka, som trifwer hantet, och Petropawlowst,
mct got hamn.

Zitt Asiatiska Rysilant höra Öarne: LenantynningS-öarne,
100 titt antalet, utan trät och inbyggare; Lächow-archipetagcn,
uti Ishafwet, norr om lana-ftoten, rif på hwita björnar och fossilt
elfenben; norr om tessa öar har man sett fuflerne af ett länt», som
man fattat Nya (Sibirien; Björn= och Kors-öar ne, ännu
östligare betagne; samt i östra Oceanen: Aieutiffe öarne, (af
hwilka t>c östligaste fattat Sawalan* etter Räf-öarne), en
tång öågformig rab af öar, som sträcka sig änba titt halfön Alasta t
Amerika, bergiga met vulkaner, titt en tet bebotta af Ateuter, och titt
en tel öte; Nptfaxne trifwa här en ej obetytlig pälshantet; Kurili-
ska öarne, en sträcka af öar från utten Lopatka titt Ilefo, hwaraf
te nordligaste tillhöra Rpsitaut», likaledes klippiga, uppfyttta af vulka-
ner och titt en tet stogbewärte; äfwen t>eSfe temna pätswerk *).

Asiatiska Turkiet.
Asiatista Turfiet, norr om Arabien, emellan Metclhafwet, Swarta

Hafwet, fytligaste telen af Rpsiiant och egentliga Persien etter Iran är
i allmänhet ett bergigt länt», met 10 titt 11 millioner inbyggare. Por-
tens Asiatista besittningar äro fördelade i 21 EjatetS, fom innefattas
unter följante lanbstaper:

1) Anadoli eller Natolien fortom Sölittdrc Afien, en
stor halfö, belägen emettan Medelhafwet, Archipctagcn och ©Warta haf-
Wen; i öster sträcker ten sig titt stöten Frät. Lantet är uppfpttdt af
många bergåsar, af hwilka Kanin (fortom Taurnö) är märkwär-
tigast. lorten är fruktbar, men illa otlat unber TurfarneS wälbe.
£>et förbelaS i 6 Ejalets: ti) Anadoli, uti instränktare mening, innc-
fattanbe heta norbivcstra kusten, samt stäternc: Mntaf)ia etter Mutaie,

') Pä westra kusten af Amerika har Rysilaud aftvenledes Några kolonier.
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NatotienS hufwudftad och VeglerbeghenS reftbenS, med 50,000 inwä-
nare; Gkntari (Estindar), telagen midt emot Constantinopet, för HwarS
förstad den wantigen anfeS, med 33,000' inwånare ; här sinnaspräktiga
Turkista grafwar. Ismir etter Smtjxna, en urgammal stab, un ben
rikaste och wigtigaste handelsstaden i Levanten, med 125,000 inivånare.
Brnssa etter Bursa (fordom Prusa), iDSmancrnaS hufwudstad före
ConstantinopetS eröfring, med 50,000 tnwånare, betydliga fabrifer och
listig karavanhanbel. Angöra, Wigtigaste hanbelsstaden inuti landet,
med 20,000 inwånare, bekant af Angorista Getterna, fom temna Ka-
metgarn (fättstag 1402 mellan Ttmur och Bajazet). Karahissar,
hwarest mycket Opium berebeé, 60,000 inwånare. IStttf, nu en rin-
ga stad, fort»om Nicaea (kyrkomöte år 325). Guselhissar med
30,000 inwånare, betydligare fabrifer och god handel. Sittob (Stnope)
handelsstad wid Swarta hafwet, med 12,000 inwånare. — d) Kara-
matt, inre höglandet norr om Tauruö, förnämsta staden är Konieh
med 30,000 inwånare och ett t»erömt»t Muhamedanstt kloster, fabrifer
och handel; i medeltiden fäte för Seldfchukiste Suttanerne. — o)
Itfchiil (det ga»nta Cilicien etter Palyphylien) , söder om Karaman,
med staden Tarfus, som har 30,000 tnwånare, en urgammal stad,
Aposteln» Pauli föbetfeort; Adatta , med 30,000 inwånare

, säte för
en Pafcha. — ä} Merafch, ett litet landskap, ,'nnestängdt af höga
berg och stöden Frät, med en hufwudstad af samma namn. — e) Si-
vas (bet gamla Pontus), emettan Mcrafch och Swarta hafwet. Stä-
der: Stvas, Pafchanö säte; Tokat, wigtig handelsstad, meb stora
kopparmanufakturer och 60,000 inwånare; Atnafia, med 35,000
inivånare och förträffliga winberg. — k) Tarabofan etter Trabefmt,
en kuststräcka, östligast wjd Swarta hafwets södra ftranb. Städer:
Tarabofan etter Trabefmt, med 15,000 inwånare, belägen mellan
2:ne klippor wid hafwet, i hwars granstap bicn famla honung, fom är
giftig; Kereftttt, med god hamn, handel och 25,000 inwånare, kors-
bärens hemland. — K) Oarne: Cypern (341 qwadratmil), är bergig
och fruktbar, med 120,000 inbyggare, bland hwilka 60,000 GrefW.
Förnämsta produkterne äro: bomutt, silke och Win (Cpperwin). (Staber

Nikosia (Seffofcha), hufwudstaden pä ön, med 16,000 tnwånare;
Sarnafa, med 6000 inwänare och en nära belägen stor faltfjö; Fa-
ntagufta, med herrtiga ruiner. — Nhodos (21 qwadratmil) har
30,000 inbyggare och eu stad af samma namn med 15,000 inivånare;
Maltheserriddarues fäte före Turkista eröfringen. — Stanchio fordom
(£os, liten, med endast 4000 inbyggare, men fruktbar. — (Santos
(<Sufam-At»aSsi), (8 qwadratmil) med 60,000 inbyggare, höga berg,
förträffligt win, den bästa Levantista olja, bomutt. — Skio ((Saft),
belägen midt emot Smyrna, en tväl odlad ö, (18 qwadratmil), med en
hufwutttat af samma namn som har 20,000 tnwånare, (före förödet-sen af Turfarne 1822 War öboernes antal 120,000). imetelino,
SJiitylette, fordom Lesbos, (12 4 qwadratmil) med 40,000 inwänare
större delen Turkar; förnämsta staden är (£aftro, med 10,000 inwä-
nare, fcefäj}, drifwer handel och fjöfart. Ipfara, en liten ö men
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märfwärdig genom desi eröfring och förstöring of Tnrkarne år 1824.
Tenedos, wid inloppet till Dartanetterne, med 6000 inbyggare och
betydtig winottmg.

-2) Armentett, äfwen Tnrkomattien fattat, innefattar höglan-
tet kring Binghöt och Fräts fättor, norr ont sjön Wan, intetatt i tre
EjatetS: Erzernm innefattante en tet af Stora Armenien, Wan
utgörante en tel af Armenien och Kurtistau, famt Karé, innehåttante
en tet af Armenien. Desi ältste inbyggare, Armenierna, äro friugfprit-
ta öfwer heta Orienten fåfom hantlautc; Turfomanerne, ett uomatistt
folk, äro nu talrikast blaut inbyggarne. är märkas ftäberne: @rsertim,
pä en höjt af 7000 fot öfwer hafwet, befäst, met 100,000 inwånare,
som trifwa starf hantet på Buchariet och Persien (eröfrat af Nptfax*
ne 1829); 28att, wit fjön af famma namn, met 18,000 inwånare.
och Kars, wit en flöt af famma namn, befäst, trifwer hantet pä
Persien.

3) Äurtifiatt, ett witdt bergtand, emellan floden Tigris, sjön
Wan och Persien, som dels står under Paschan i Bagdad, dels styres
af sjctfständige Emirer. Landet är icke ofruktbart, men tnbpggarne,
Kurtertie, äro ett wildt nomadistt folf, mera benägne för röfweri, än
jordbruk. Hufwudstaden är Schehrsor; för öfrigt märkeS staden Arbil,
fordom Arbeta, bekant af Alexanders feger öfwer Darius. Hit räfnaS
äfwen Kurdista Landstapet Amadta, hwars Furstar etter Emirer, oaf-
hängige af Turkarne, betala ingen statt, men äro likwäl förbundne till
Turkisk frigötjenst. Flera Kurdiste stammar lyda under Persien.

4) Al £>fcf>cfteah, landet mellan Frät och Tigris öfre grenar,
omgtfweS af 3raf=Araöt, Kurdiftan, Armenien, Syrien och Arabien.
Norra delen är ett högt och kyligt bergtand, södra delen består af torra
brännande sandhedar. Inbyggarne äro Tnrkomaner, Kurder och Ara-
ber. Här märkaS 3 EjatetS: Diarbefr, som utgöres af en del utaf
gamla Mesopotamien; Mofut, fom innefattar en det af Mesopota-
mien och Assyrien; Na fa (Ratta), som består utaf westtiga delen af
Mesopotamien och en det af ©prten. De förnämsta städerne äro:
Kära Amid etter Diarbekr, wid TigriS, befäst, har 40,000 inwåna-
re, betydlig handel och ypperliga sufsiansfabrifcr; Raka, wid Frät,
met» ruiner af Haroun af Nafchids palats; Mossul, wit Tigris, med
40,000 inwånare, ypperliga musitinSfat»n'fer och betydlig handel på In*
Pien, samt staden £>rfa (Edesfa), med 40,000 inwånare och Wia,tia,a
faffiansfabrifer.

,

5} Ira^Arabi, utgör sydöstligaste hörnet af Turfista rifet, inne-
fattande södra slättlandet omfring floderna Frät och Tigrié, fom sträc-
ker sig, efter dessas förenitig, änba titt Persista wifen. Klimatet är
hett; tanbet tvattnas af flodernas öfwerswämningar och anlagbe fanater.
Inbpggarne äro titt större delen Araber. Landet fördelas i twenne
EfaletS: a) Bagdad, fom innefattar sydliga delen af Mefopotamien,
med städerna: Bagfead, en wigtig handelsstad wid Tigris, öfWerhwil-
ken en lång steppSbrpgga är stagen, med ätstittiga fabriker och 00,000
inwänare, Arabiska Kalifernas fortna resitenS titt tesi staten ar 1258
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eröfrates af Mongolerna; Hillah, wid Frät, i en genom flodens öf-
werswämningar otroligt fruftbar nejd, med 7000 inn^nare och ruinerne
efter Baln;lon. — b) Bafira, sydligaste delen af Mesopotamien (Chal-
dea) fring Schat-al-Arabi, etter de förenade floderna Tigris och Frät.
Hufwutftaten Bcchra etter Baéfora, belägen i en Patmstog, har
60,000 tnwånare och är nedertagéplatfcn för Intista hantetn.

6} Syrien etter Soriftan, innefattar heta östra kusten af Metet-
hafwet. Desi östliga gränS är Araötsta öknen och nordligare stöten %xat.
Lantet är uppfyllt! af stora tångs åt gåente bergsträckor, af hwilka
Libanon, ryktbart för sina Eetrar, och Antilibanon äro te betytli-
gafte. Klimatet är här tempereratt, cntast wtt gränforna mot Arabi-
sta öknen, wit» £>öt>a hafwct och wit Medcthafivetö tåga kusttant bxän-
nante. Inbyggarne äro af ten mest olika härkomst: Turkar, Turko-
maner, Kurter, Araber, Marontter, Greker, Jutar, m. fl.; liksom lan-
tet ock ofta, ombytt herrstare. — Lantet är förtelatt i 4 EjatetS: a)
Å>ttleb, etter %llcppo, en wigtig hantelsstat, från hwilken Karavaner
afgå titt Bagtat, Basira och (Jonftantinopel, met 200,000 in»., famt
wigtiga bomulls- och sitenfabrifer; hufwutnetcrlagsptats för Persista,
Intista, Arabista och Turkista produkter; jort»bäfningar 1822 och 1823
förstörte twå tredjedelar -af t»enfamma; Atttakia (Antiochia), har ännu
lemningar af sin förra storhet, 10,000 inwånare, warma bab, itkar sit-
keSafwet. — b) Sarablws, kustlantet wester om Libanon, midt emot
Cypern. (Staber: Tarablné etter Tripolis, starkt befäft, med 16,000
tnwånare, sibenfabrifer och got hamn; Ladtkiah etter Latakia (Lao-
bicea), med 7000 iuwånare och stöna fornlemningar. I SibanonS da-
lar är MaroniternaS, RafarcernaS och Ismaetiternas hemwist, hwilka
hafwa egna rctigionSläror och blott betala statt titt Turfarne, men re-
geras af sina egna äldsta. — o) Akka, innefattar heta fodra fusten af
Syrien. Lantet är mintre bergigt och warmare än te öfriga t»etarne
af Syrien, rift på dadelpalmer, intigo och bomutt. Stater: Akka
etter S"t Jean t»'Acrc, en sjöstad wid foten af berget Earmcl, nc-
tertagsptats för ©prtené bomull, med 10,000 inwånare och starf fäft-
ning. Bairttt, med 24,000 inwånare, t»omufiéfat»rifer och betydtig
hantel, mötesplats för Karavanerne titt Kairo och Meffa; i nejtcn
wäxa förträffliga sifon och ptfanger. 3aib etter <3idott, nu mera en
obetytlig ort, mest bebott af Turfar och Marontter. Baalbek, met
märfwärbiga ruiner af lupiters och Solens tempel. Nasra etter Na-
jatcth, mct ett floster, ter Spansta Munkar ' före»vifa tet hus, uti
hwilket loseph bott. 3«r, fortom Tyrttö, mct 8000 inwånare, han-
tet met timmer och tobak, många fornlemningar. Zitt tenna Pascha-
lif hörer äfwen tistriftet Schnf, etter Drufernas tant, en frigtst folk-
stam, met egna religionsläror, som tifwäl mest närma sig titt Muhamc-
tauernas; te styras af en egen Furste etter Emir. Deras tant pro-
tucerar isynnerhet win, olja och siten. — <1) Damas, fytöstra telen
af ©rrten, ett paratisistt länt, met te rikaste och heligaste fornminnen,
©tant iubyggarue väro Araberne talrikast. Stater: DamaflPuS etter
Schem, mct 150,000 inwånare, en Wigtig hantets- och manufaktur-
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stad, ännu fom förr berömd för sina stälarbeten, famlingsort för pel-
grim^karavanerna till Meffa, hwilka ofta utgöras af ett antal af 40,000
perfoner, den war fordom KatiferS residens. <©oltman etter lernsa-
lem, med 40,000 inwänare, belägen pä 4 tullar wid bäcken Kidron,
omgifwen af starka murar; forbom en af Orientens största och stönaste
städer, nu förfallen, men förblifwer alttid t menstlighetcns historia den
märkwardigaste; bland desi präktiga byggnader förtfena att märfaS:
Kalifen ÖmarS Mostc, Armenista flotfret, jemte talrika kloster för alla
retigionsbek.innare. Hebron, omgifwen af »vingårdar, förser större de-
len af Syrien och Arabien med glas. Veit el Ham etter Bethle-
hem, med ett stort kloster, och en fyrka på tet stället der Frätfaren
statt wara fött;' inwånarne sysselsätta sig med »vinodling, samt att
tittwexta frucisir och radbaud. oJatna, med 10,000 inwånare, en un-
der metcttitcn mycket listig stat. Jassa etter %oppe, ibkar bomutts-
handel pä Egypten, esomoftast besökt af Petgrimcr. S^asfc etter Gaza,
nära Syriens sydliga gränS, befäft, har god hamn, tämlig handel och
8000 tnwånare. Hamah, äfiven Epiphattia fattat, med 100,000
inwånare, betydliga siden-och tomuttsfaörifer; drifwer jlarf handel med
Beduinerne. s>emé, byggb af bafalt, meb 27,000 inivånare; Tat*
mor, belägen i ett fanthaf, med beunbranswärba ruiner efter den for-
dom btomftranbe staben Palmyra, hwilfen War huftvtttortcn för hela
Orientens handel, titt desi den förstördes af Kcjfar Aurclianus år 273
eft. Chr.

Arabien,
fom ock fattat Arabiftan etter Dsehefira al Arab, out-
gifweS af Asiatista Turkiet, Persiska wifen, Röta hafwet och Arabista
wifen, är wit Suez genom en landtunga förenatt met Afrika och inne-
håller omkring 47,000 glvatratmil. LångS efter westkusten går en berg-
sträcka, fom i sytwestliga telen af tantet utbretcr sig i många grenar.
Uti tet inre högtantet finnas ftora fanthetar och ötesträckor; »nen syt-
tantct och atteftäteS hwar tvattentrag icke saknas, är lantet otroligt
fruktbart Utom gränsstoteil Frät finnas inga betytliga floder. Regn
är fättfynt. — Hettan är isynnerhet i fantöfnarne gansta stark, ter ten
farliga winten Samum ofta ölåfer. — Lantet är rikt på fättfpnta pro-
tutter; här sius tet bästa kaffe, en mängt ät>la frukter, tatlar, aloö,
»nyrrha, bomull, perlor, bly och foppar, famt be förträffligaste hästar,
äfwen finnaS lejon, strutsar och, fåfom nyttigt hnstsnr, kamelen. Lan-
tets manufakturer äro inffränf inom inbyggarnes behof. Handeln
drifwes dels genom Karavaner, dels titt fjös, och är titt det mesta i
Banianernas (Indiska Köpmäns) händer. Inbpggarneö antal räknas
titt 12 millioner. Den råbanbe Religionen är den Muhametausta.
Söahabitertta utgöra en egen religionéseft, hwilten uppstöt i förra
århuntratet ten förnekar Muhamets gutomliga santniug. — SefnatS*
fättet är olika: Bebitincrtte (Öknens Söner) föra ett nomadistt tef»
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nadSsätt, och äro pä en gång' jägare, herdar och röfware; Fellahs
fattas de, fom äro åferbrufare; handttverkare och konstnärer lefwa i
byar och städer; bcSse siftnämnbe, hwilfa man äfwen kallar Mohrer,
hafwa ben mesta oblingen, > ordentliga underwisningsanstalter och. idka
wetenstaper. Desiutom sinnas här Judar, Turfar, Armenier, Turko-
maner m. st. Araberne äro indelade i många stammar, som regeras
af Scheifcr och Emirer. WahabiterNas stat är ben mäktigaste. Tur-
karne fatta sig herrar öswer Arabien, men deras inflytande är gansta
obetydligt.

Landet intetaS af Araberne ffelfwe, från ältfla tider, uti följande
Provinser:

I. §»ebfchaS, luftlandet Wid öfra delen af Arabista wifen,
är mest bergigt med några fruktbara trakter. Landet består af stere
Furstendömen, men Pafchan i Egypten, fåfom Stor-Scheriss, är den
mäftigafte bland lanbets Furstar, hwilfa sistnämnde mer etter mindre af
honom bero. Städer: Mekka, en stor och ston stad, fom har got» han-
del och 35,000 iuwånare, Muhameds föbelfeort met» den heliga Kaaba
(bet GutS hus, fom, enligt Turfarues tro, af Abam uppbyggbt, utaf
Abraham blef återftättbt), för Muhamebanerue helig och årligen af tu-
sentals pelgrimer beföft, nebcrlagéplaté för hanbetéwaror, fom affänt»aS
titt ©prtcn, Egypten och Indien; Meditta, med 8000. inwånare och
Muhameds präktiga graf; Dfchidda etter Gidda, med 10,000 iuwå-
nare, god hamn och listig trausito-haitdcl emellan Arabien och Indien.
Titt denna ProvtnS hör äfwen halfön, från näset ©itez till Babr-cl-
2lfaba, met bergen: Sinai, på hwilket ett Grekiskt, för gansta heligt
ansett, kloster är byggtt, och $>oreb, Wit htvilfet ses ruiner af staten
Icrrafch, som i storhet och praft öfwerträffat Palmyra.

11. lemen etter tyckliga Arabien, Hatramaut ochMaha»
ra, fötra fufttantet »vit Arabista wifen, är fortelatt emettan stera
Scheifcr, untcrlytante Kalifen af lemen etter, som han äfwen fattaS,
Imam af Sanaa. Stater: Mokka, wit Bab-et-Manteb, en wigtig
handelsstat», mct 20,000 inwånare, fom trifwa betytlig hantet met»
kaffe, gummi och stafwar; (Sanaa, med betydlig handel, 20,000 in*
wånare, KaliseuS resitcnS; Bett-eb^nfih, förnämsta neteringSorten för
faffehantetn.

111. £)ntått, östligaste kusten, söter om snutet IDrmuS, ett ber-
gigt, watturift och fruktbart länt, met några hithörante öar wit Afri-
kanska fusten, styres af en Imam (Sultan), protucerar tatlar, foppar
och jcrn.. För»»ämsta staten är iVftafEat, met 12,000 iuwånare, ne-
terlagsplats för hantetn på Persiska wifen. ©lanb öarne må nämnaS:
Sokotorah, som sramatftrar ten bästa atoé. Sultanen af Mastat är
en mäftig Furste, fom har några besittningar uti Iran, famt kolonier
wit Afrikanska kusten; han äger en flotta beståeutc af 75 krigsfartyg,
fom hwartera föra från 4 titt 56 kanoner.

IV. Nedsched, berglandet öster om HedfchaS och ftamtandet
för Wahabiterne, hwitkaS hufwudstad, Drehjeh, år 1818 förstördes
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utaf Itrahtm Pafcha af Egypten, men stall redan tvära fa återställd
att den äger 15,000 tnwånare. — Detta Wahabiteruas rife uppgifwes
innehålla omfring 25,000 qWabratmil, och haf»va en folkmängd af 5
mittioner; der är Veduincrncs egentliga hemort, och styres af twenne
regcntcr, en wertfcStig och en andlig. Den tverldslige »egenten, fom
fattas Emir, äfwen t»e Trognes beherrstare, är landets egentlige Sty-
resman och anförare för den af 200,000 man bestående krigshären;
men den andlige Regenten, fom fattas Öfwersteprest etter ftati, måste
rådfrågas i alla saker, af större Wtgt, och får i sådane fatt icke något
utan hauS bifall tittgöraS. Folket är indeladt i många stammar, och i
svetsen för hwarje stam står en Scheik, hwilkcn tväl är att anfe som
Emircns ©tåthåttare, men tifwäl icke har andra förbindelser titt. dmi*
ren, än att inställa sig med sin tropp wit krigståg och att betala en
wisi tribut; i ösrigt jtprer han stammens angelägenheter utan att ter-
em råtfråga Emiren; men är beremot förpligtab att inhämta te citt-
flat inbm stammen råt wit alla sina företag. För öfrigt anfe sig alla
öknens söner frie och oberocnte, och föra inom sina hus ett hett och
hattet patriarfalistt lif.

V. Laehfa etter £at»fchar, landet kring Persiska Wifen,
rift på ris, bomutt, dadlar; titt större delen unt»er Wahabiteruas öf-
Wcrwälde. Här märfeS städcrne: Lachsa och Äattf den sistn.imnte
en betptlig sföstat. Hit höra äfwen öarne Vahra etter Bahreitt,
fom bebos af omfring 30,000 Araber, och regeras af en Scheif unter
(Jngetttt öfwerherrstap; bcSfa öar hafwa inträgtiga perlsistei».

Persien,
etter Iran (det egentliga Persien} gränsar mot norr titt Rysilaud,
Kaspista hafwet och Turfeftan, mot öster titt Afghanistan, mot söder titt
Indista hafwet och Persista wifen, mot Westcr titt Persiska wifen, Tur-
kiet och Rysilant», samt utgör omfring 22,000 qwadratmil. — Persien
war forbom ett mäktigt Rike, men har tid efter annan förlorat sitt
gamla områbe, och utgör egentligen nu blott ben Westliga delen af det stora
Höglandet Iran. Lanbet omgifweS af berg, HwarS höga spetsar äro
betäckte meb en bestänbig snö, få att be dem omgifwandc trakterna
af landet äro fatta, under det man i de södra kufttraftcrue försmäktar
af hetta. Emellan bergen sinnas litwäl täcka, fruktbara dalar, fom ut-
göra en herrtig motsats till de nakna fjättmaSforna och den öde sand-
stätten pä fuften; medtersta delen af Iran är en öfen med fattafttg
fordmän betäckt med sten och gruS. Klimatet är mycket omtvertande.
Luften är få torr, att från Maj titt Rowember månad intet regn etter
dagg faller och inga moln förtaga fotens brännande hetta. Landet
hemföfes ockfä af winden ©amum. Der landet icke lider af tvattubrist,
fåfom pä de stora stepperne och fandöfnarne, är det gansta fruktbart.
Bostapsstötseln är en af landets huftvndnäringar; här sinnas förträffli-
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ga hästar och får, kameter vch Dromedarer; men äfwen lejon, tigrar,
leoparder och flera andra wilta tjur. Persiens förnämsta produkter äro
för öfrigt: silke, bomull, meticinabWaror, wit», pcrlor, foppar, bly och
fern. Mamtfafturerne äro betyblige; här tillwerfaS mycket siben- och
bomullstyg, präftiga fhaWlar, gult- och sitfwerttiger, mattor, tapeter,
kläden och filtar, famt attehaut»a metallwaror. Meb beSsa waror och
lanbets rå produkter trifweS starf hanbel, bels genom Karavaner titt
Turfiet och Inbicn, bets titt fjös, på Kafpista hafwct tiH Rysilant, äf-wensom titt Arabien och Europa. Hanteln trifweS isynnerhet af Ar--
menianer, samt Intima och GÉuropeijlka löpmän. — Perserne räfnaS
iblant Asiens »nest otlate sotf, men teras tvetenstapliga funstaper äro
ej wibsträckta. På Astrologien sätta Perserne mycket wärte; hwarje
förnäm person håller en stjerntytare. — Inbyggarnes antal stiger titt
öfwer 11 millioner, Perfer, Kurter, Turfomancr och Armeuianer, och
på fusten Araber, Största telen af inbyggarne bekänna sig titt Muha-
metansta Religionen; Guetrcrne etter te gamle Perser tillbedja solen,
en Religion stiftat) af Zoroaster. Persien är »väl ännu famma rike,som för mer ätt 2000 år tittöafa fpclate en få wigtig röt, men setan
te östliga provinferne gjort sig fjclfständiga och en betytlig tel af lan-
tet blifwit afträbt åt Rysilant, har tesi fortna anscente förswunnit.

Regeringsformen är tefpotist; Thronen är ärftlig uti manliga li-
nien, men Schackcn kan Wätja sin efterträtare blant sina föner. —

Lantet intclas i 11 Provinser: I) Irak Adschemi; 2) Thaberiftan;
ll) Mazattberan; 4) Ghilan; 5) Aserbedfjan; 6) Knrdiftatt ;

7) Khnsiftan; 8) Farsiftatt; 9) Herman; 10) Kuhistan ; 11)
Älohraöfait. Här märkas fölsanbe staber: Teheratt, Schackens »vinter-
resibens, meb präktigt stött, tapet- och metallfabriker samt 130,000 in-
wånare unter »vintertiteu, men mct cntast 80,000 iuwånare unter fo»n*
martiben, i anfeente titt ten osunta luft, fom tå utwecktar sig af. te
talrika morasérne; Ifpahatt, Persiens fortna hufwntstat (hwaraf nu
5 äro förstörde}; met 200,000 inwånare och stöna minnesmärken af
byggningskonsten; töafrhatt, en ItfJtg stat, met 30,000 tnwånare och
wigtiga silkcmanufakturcr famt flera untcrjortista kanaler och cisterner;
Hamadan (Ecbatana), med 25,000 inwånare, siben-, bomulls- och
linnefabriker, en foatlfartSort för lutarnc titt Esthers graf; Tanris
etter Tabris, wigtig handelsstat r met silkemannfakturer och 150,000
inwånare; Balfrttfch, met åtstitttga lärtomSfcholor, och 100,000 in-
wånare, hwilka drifwa handel med siden och bomutt; slftrabab, ansen-
lig handelsstad med 40,000 inwånare; 9tcefrf»t med wigtiga silfema-=
nufafturer och 60,000 iuwånare; Äermanfchah, i Persista andelen af
Kurdistan, mct» 40,000 inwånare och wapenfabriker; Srf)iraé, t det
gamla Persis, SchackenS sommar-rcsibcnS, meb 30,000 inwånare och
betyblig handel (i trakten deromkring wärer ypperligt win, framwätter
den berömda Mumie, en art bergbatfam, ur en klippa och finnas be
präktiga ruinerne af Persepolis); Slbwfcher, wid Persista Wite»», me-
delpunkten för handeln emettan Engelsmännen och Persien, der Engelska
Ostindista Kompagniet har ett Faktori, 15,000 infoånare; Aezb etter
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Seéfe, stapelplats för handeln emettan Indien, Bufhara och Persien;
Forn-PcrsirueS hufwudort med 80,000 inwånare, och betydliga sidenfa-
briker; Kerman eller <Strdfrf»an, i tatttffapet af samma namn, »ned
30,000 inwånare och fabriker för tittwerfning af fhawlar, neberlags-
ptats för Persiens handel med Batgat. En tet af fustlantct utaf
Prooinfen Kerman titthörer Imamcn af Mustat; unter honom lytcr
Staten ©ontrott etter Vender Abassi, en fortom mycket bcsöft
stad, och ncderlagsplats för Judiska waror, samt åtstittiga öar, tcr-
ibtant iCrmité, fortom en blomstrante hantetsplats, men »tu nästan öde;
Mcfrfted etter Snö, titt Provinfen Khorassan, med 25,000 iuwånare,
har betydliga fabrifer, isynnerhet för kloten, sabel- och .wärjflingor,
famt är tillika en af Perferne flitigt beföft »vallfartsort. Ostliga delen
af Provinsen Khorassan tyder under Bufhara.

Afghanistan eller Kabnlistau,
tänderne emettan Persien, Turkestan, Chinesista Hög-Asien, floden ©int
och Velutschistan, innehåttante 12,000 qwatratmil, mct olukring 8 mil*
lioner inbyggare. Afghanistan utgjortc fortom ett mäktigt rike, hwar-
untcr tydde icke blott hela nu Warande Afghanistan, utan äfwen Bclut-
schisiau, Khoratan, Balkh Bufhara, Kafchcmir och Pcntschab. Detta
stora rike blef efter många borgerliga krig upplöjt, och Afghanistan ut-
göres nu blott af 3 Stater:

1) Pischaner, nortosttiga telen af tantet, regeras af en Sultan,
fom är stattstyltig unter ©eiferne, met staten Pischatter, belägen på
en af stera stöter Wattuat och owantigt folkrik statt, otroligt rik på
fruftträn; staten har 50,000 inwånare.

2) Mabul och Kandahar, sydligaste och mcdlersta delen af lan-
det, fom regeras af en Schack, hwilfen år 1839 in'attcs titt rcgent af
en Eugelst armée från Ostindicn, i förbindelse med Seiferues Furste.
Här märfeS Kabul, en wigtig handelsstat, met trånga och smutsiga
gator och 60,000 inwånare, swagt befäst; Kandahar en befäst stat,
mct präftiga mosteer och patatfer, betyblig hantel och 100,000 inivå-
nare; Gasui (Ghizui) en starf fästning.

3) Herat, wefttigafte delen af landet, som regeras af en Furste,som är stattstyldig titt Persien, med staden Herat, i en stött och frukt-
bar trakt, med betydliga fabriker och wigtig hantel, famt 45,000 in-
wånare.

Anm. De öfrige mindre Staterne (Valkh, Khnndnz, garner, Kaferistan
m. st.) fom fordom räknades till Afghanistan, förefomnta nu nedanföre wid
Tnrfejtan och SeiferneS land (Kafchcmir vch Multan).
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Beludschistan
(med Furstendomet Sind).

Velttdschiftan gränsar mot norr titt Afghanistan, mot öster titt
Indista Oceanen och mot weiler titt Persien, innehållande omkring 9500
qwadratmil, med nära 3 millioner inbyggare. Landet består af twänne
bufwuddelar: A) Det egentliga Belndsrfnftan, och L) Landstapet
Sind.

H.. Det egentliga Velttdschiftan (Höglandet) utgör omkring
6500 qwadratmil met» 1,700,000 inbyggare, hwilfa bestå af twänne
hufivut» stammar, Beludschcrue, ett rått och ohöfsadt folf, titt större de-
lett Nomaber, och 23rahuernc (i öster), tikatebes Nomaber, men mera
fretlige, bagge Muhamebaner. Dcstutom finnas här Hinduer, Perser,
Armenianer, o. f. w. Beludfcherne och Brahuerne äro indelade i stam*
mar, som hivar regeras af sin Höfding (©irtar), men som åtminsto-
ne titt namnet erfänncr Khaneu af Kelat (en stad med omkring 20,000
inwånare) för sin Öfwerherre. Landet belaS attmänncligen i 6 Pro*
vinfer, af hwilka blott Makran (meb stora öknar) bör "nämnas.

It. Landffapet Sind, beläget omkring stöden Sind, af omkring
3000 qwadratmilS storlek, med 1 million inbyggare, någre Hinduer, de
steste Muhamedanste Bcludschcr. Landet har warit dcladt emellan tre
Hösbingar, be så fattade Amirerne af ©int», med bcspotist maft. ©e*
dan år 1839, då Amirerne »visade sig sieudttige emot den Engetsta
Arméc, fom tågade emot Afghanistan, har Landet blifwit afhängigt af
Engetsta Ostindista Eompagniet, och Amirerne måste titt Petfamma be-
tala en årlig tribut. Af berwaranbe ©täber är ingen af färbeteS be-
tydenhet; Tnttah har 15,000 inwånare och Hydrabad 20,000 in-
wånare.

Afghanistan och Beludschistan utgjorde fordom det få fattat»e Ost-
Persien.

Tatar i e t.
Det fria Tatariet etter Dschagatai, af Britterne fattabt Tur-

testan, innehåller i wit»t> 35,000 qwadratmil. Det gränsar i wester
titt Kaspista hafwet, i söder titt Persien och Afghanfftan, i öster titt Ki-
nesista lydtandcrne, i norr till ©ibtrien, och är detadt i många oafhän-
giga stater af olika storlek. Landet är isynnerhet på östra sidan gansta
bergigt, af de höga fjättrpggarne Htnbufofch, MuStag och Beturtagh;
den weftra består af omwertanbe kullar och dalar, och den norra för det
mesta af stora stepper. Landets, förnämsta flod är Siv, fom faller t
Slral=fjön, utom hwilken här sinnaS flera fattfjöar. Klimatet är tent-
pererabt och behagligt. — LantetS förnämsta protnkter härleda sig frän
bostapsstötseln, och bestå i lameter, hornboskap, får och häftar; sagt är
äfwen en allmän näringsgren. — Af landets inbyggare, fom utgöra
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5| nitfltoner, äro Bncharerne be ibogaste, ibfa åkerbruk, haswa betybti-
ga silkeS- och twmuflSmanufafturer, och en tvibsträckt hanbel på Persien,
Inbiet», China och Nysttant; för öfrigt tillwcrfas i Tatariet filtar,
grofira ull* och bomullstyger, kamlott och isynnerhet goba flingor; han-
tel trifweS termct på Rysilant, hwarifråu Europeista »varor i utbyte
erpåtlaS. — De öfrige iubyggarue fåfom Usbeker, Tnrkomaner, Kirgi-
fer och Kalmukker (Karafalpafer) äro Nomater. Religionen är ten
Muhametansta.

Tatariet etter Turkestan innefattar nu en mängt större och miutre
Stater jemte te oafhängige Nomathorterne. Wi anse ost böra nämna
följante :

I. Buchara (Bofhara), Usbekiftatt, fpttiga telen af Turfestan, ett
af öcknar och steppcr omgiftvet fruftöart Laut (mot föter och öster ter*
gigt, för öfrigt statt) fom lyter unter en befpotist Stor-fhau, hwilfen
cnbast har att följa förejTrtftertte i Koran, och är berföre unber Pre*
sterncs inflptelfc. lubyggarue äro beto Bucharer, met oförcintrate bo*
ningsptatscr och beto nomabista Usbefer, samt utgöra omkring 2 mittio*
ner. ©ilfe, bomull och äbla stenar, såsom rubiner, turkoser, äro
landets förnämsta protukter. De betytligaste Stäternc äro: 3sttrf»a=
ra, Stvr-fhauens resitensstat, met 150,000 inwånare, 360 Mostcer
och bönehus, samt ungefärligen lifa många skolor, högst Witsträckt han-
bet och blomstrante fabriker, mcbclpunkten för mctlersta Asiens hantel;
Samarkand, fortom eu stor och mäktig stat mct 250 Mostcer, Ta*
merlauS refitenS, hwars graf finnes ter; nu är ten för tet mesta öte,
men har tock 10,000 inwånare. — — Tttt Buchara hörer nu tet
norr om Hiutufofch belägna Khanatet Valkh, som räknar en mittion
inbyggare; ftaten Valkh har åtstittiga fitenwäfwcrier, hantel och 7000
inwånare.

11. Khiiva etter Urgendsch, wesler om 25uchara, bestående af
en fruktbar Oase och ett densamma ontgifwanbe öcfen (300 qwabratmil
tnet> 350,000 inbyggare) unber styrelse af en Khatt, Inbyggarne i
Rtyixoa bestå af bosutne Usbefer samt nomabiferanbc Karafalpaker och
Turfomaner. Nationen är nästan enbaft en flock organiserabe resmarc,
ty rof af mettitistor från fringligganbe länder (isynnerhet Persien) och
stafhanbel är huswubnäringen. Hnfwubstaben heter K^ttpa, med den
wigtigaste stafmarfttat) i Turfestan och 6000 inwånare; staden Urgendsch
har 12,000 inwånare.

111. Tttrkomanerne (Turchntenerne) bo emellan Kaspista hafmet
och Aral, och tåga der såsom Nomader omkring uti öcknarne cmettan
Balkh och Kaspiska haswet. De äro ett fattigt, rått och rofiystet folk,
utan staber etter byar, utan Furstar och Abel, utan litteratur och Mo-
steer, fastän icke utan Religion; be stå unber stammarnes älste, men
hafwa lifwäl på några ställen, åtminstone för syn stulb, warit
tmungne erfänna naboftirstarttes öfwerherrstap. De lefwa af fött och
mjölk; deras hästar äro beras förnämsta egendom- De äro sammets*
tö|"e röfmarc; plundringar och mennistorof är deras färaste sysselsätt-
ning. Landet är en helt och hattet stoglös öcken etter ftepp.
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IV. Kirgifernes stora Hord (den mellersta och den lilla hora
unter Rysilaud) omfring 400,000 titt antalet, lefwa fåfom Nomader i
öcknarue och stcppernc. Några stola betala tribut till China, äntra
stola titt en del hafwa underkastat sig KarafalpaferncS herradöme.

V. Khttnduz, ett Furstendöme öster om Balfh, fordom tillhörigt
Afghanistan, sumpigt och ofunbt. Ris och filfe äro hufwudprodukterne;
bostap och staswar utföras titt Bukhara.

VI. sltplättberne öfter om Bufhara. DcSfa hafwa icke något
gemenfamt namn, men bestå af många fmå bergstater och särskilde bi*
striktet: bland dem märka tvi: a) Vadakfchan, berömdt föx fina Rn-
biner; d) Hissar, under 4 Usbekista höfdingar; c) Pamer en gan-
sta högt liggande, fatt bergstätt, bebobb af wanbranbe Kirgiferftammar;
d) Kaftrtftatt, ett högt och kallt berglanb, fpbott om Khunbuz wid
Hindukosch. Det är bcbodt af Kasircrne, hwilka stildraS fåfom ett ratt
och barbariskt Herbefotf, fom tefwer i Potpgamt, vch HwarS huswud-
saktiga rikdom består i stafwar vch bostap; be äro hedningar och lefwa
i fiendskap med åtta sina grannar; e) Kafrfjgar ett landskap norr om
Pischauer.

VII. Khanatet Khokatt etter Atpländerne nordost om Bukhara.
Khancn har underlagt Tafchkend och (det egentliga} Tnrkeftait un*
der sitt tvätde. Inbyggarne i denna ©tat, fom räfnaS titt 1 millioner,
äro dels Usbeker och Butharcr, dels Turfomancr, Kirgifer och Judar.
Här äro städerne: Khokatt, residensstaden, fom statt hafwa 500 Mo-
stcer och 60,000 inwånare; Tafchkend, med 40,000 inwånare, betpt>*
tiga bomulls* och sttfetväsWerier, fanongjuterier och frutfabrifcr; Sur*
kestan, en för Muhamcdancrne helig stad, i anfeente titt den helige
Achmeds graf. — Spit höra äfwen en del af Karafalpafertte, hatfuo-
mader, som regeras af en Khan, HwarS tvält»e är genom de andlige
mycket inskränkt.

Indien
innefattar den delen af södra Asien, som omgifweS af China, Afghani-
stan och Beludschistan, Indista Oceanen, samt Chincsista sjön. Landet
består af tWennc hatföar belägna på hwar sin siba om Gangesfioden
och indelas af Europeerne uti Indien wester om Ganges (egentliga
Indien) fywaxtitt räknas äfwen ett distrikt öster om GangcS, samt In*
dien öster om ©anges (Östra Indien), samt &artte.

Egentliga diett
etter Indien wester om Gattgeé, är begränsadt t Wefter af
floden Sind etter IndnS fom skiljer det från Afghanistan och Beludschistan, i
norr af Himataja, i öster af Bnrrempnter, och i söder af Arabista och Ben-
gatista tvikarne. Desi tvidd utgör omkring 60,000 qwadratmil. Utom
Himalajabergen märkas bergen Ghats, fom åtfölja Westra kusten, ända
till Cap Komorin. Desi betpbligaste strömmar, utom Sind, äro: (San*
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ges, en för Hlitduerne helig stod, HwarS fättor äro belägna på Hima*
laja; den utflyter i Bengaliska wikcn. Vttrrempttter (Vramapntra)
börjar i Tibet, och förenar sig med Ganges wid fitt utlopp. I norra
delen och inre höglandet är klimatet tempereradt, i det fpttiga deremot
gansta hett, men luften swalkaS af paSfaPwinbariie. Jutet tand i wert*
den är rikare på kostbara produkter, ty här sinnaS åtta t»e, som i Fysi*
sta Geografien blifwit anmärkte, fåfom titthörande Södra Asien. Hår*
Waranbe manufaftnrer, isynnerhet af siben och bomutt, äro högst wigti-
ga. LanbetS rifbom och inbyggarnes iboghet hafwa gjort detta land
frän äldsta tiber titt werlbshanbelns'förnämsta fäte. Den brifweS här-
ifrån båbe till fjös och tants samt är nu titt större telen i BritterneS
hänter; tock hafwa Ehincfer, Araber och lubier äfwen bcri betyblig
andel. — Man räknar inbyggarnes antal titt 136 millioner, som äro
mycket stitjaktige tilt härkomst, religion och språk. LantetS ursprungliga
inbyggare äro Hinduer, hwilka tala stera fpråf, bekänna sig titt Brah*
ma-religionen och indelas »vanligen i fyra huswudfaster (fyra starpt åt*
fliljba ståut): Vraltntiner (prester och embetSmän), Tfchettris (frigs*
män), Waischis (tattdtmän och hert»ar, titt hivilfa Vaniauer etter köp*
män hora) och Sttdders etter Schnters (hanttwerkare). Likwäl vt*
göra t>e efter ögonwittncns intyg ännu flera, få att t. er. hwarje hantt-
»verk tärer utgöra eu egen fast. Titt intet stånt höra te föraftate
Nisha, fom förrätta ringare fpstlor, och kartas, fom icke ens titta*
tat bo ibland be öfrige, och äro uteslutne från alla mebborgerliga, fa
fnart fagtt alla menstliga rättigheter. Främmante kolonister äro Mött-
gelertte, fom här i 16:tc århuutratct stiftatc ett mäktigt, nu upphörtt
rife, Stora Mogol fatfabt, och Patattertte etter Afghaitartte, bcgge
Muhamebausta nationer; Dfrftater och Seiker. Européer, -Perfer,
Gucbrer, Araber, Armeuianer, Inbar och Kinefer finnas här äfwen.
Med Mohrer förstår man här alla Muhamedaner och med Malabarer
atla inbyggarne på halfötié södra det.

Egentliga Indien indelar man wanligcn i twenne hufivuttetar:
Hittdostan fattat ten nordliga telen, och Dekan ten fpbtiga beten
etter ten egentliga halfön. Lantet är i öfrigt telatt i många ©täter,
och tessa Stater fan man lämpligen upptaga unter twänne hufwutaf*
tetniugar: Ssetfstciittiga Stater, fom regeras af fjcifitäntige Asiatista
Furstar, och Europeista Besittningar, som äro unter Europeista Stater
tpbanbe.

I. S j elf stan dig a Stater äro:
1) Seikernes ©tat (Sickhs) etter Konungarifct fial)ore, be-

läget t norbmestra delen af Indien, innehållande omkring '4000 qma-
dratmil, innefattande Penbschab etter flätten omkring Sinbs ostliga
biflober, Kaschmir etter berglanbet sober om Himalajas högsta febja,
Multan m. fl. Det omgifwes af Tibet, Engelska Dsttnbien, Sinb
och Afghanistan. Ittbpggarites antal stiger titt omfring 4 millioner. —>
Forbont utgiorbe Seiferne en förbunbsstat af ©irbaré (H>öfbingar),
hmilka regerabe hmar sitt Prooittö och ©tam, men i senare tiber är
denna repttblikattsta författning förmandtad titt ren monarft, och Fur-
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sten eller få fattat>e Rajahn Rantjet (fch) ©fng beherrstar enfam fati*
det; Sirdarue äro hans oafatter. Han har en bifctpliuerab armee och
regerar med mycket anseende; han har utwidgat sitt Wälde på Afgha-
nistans bekostnad, Pischauer är honom stattstylbigt och han har eröfrat
ett bistrikt »rester om stoben lubuS. Landet har öfwerstod på span-
mål, och åkerbruket är en hufwuduäring. ©eiferna hafwa en egen
Religion, och tillbedja blott en cnba Gud. I religiöst afseende är hnf-
wudortcn staden Amretfir, med 100,000 inwånare, ett nationat-tempel,
betydlig handel, ncdertagsptatS för fafchmiréfpawfar och faffran. Sgent*
liga hufwudstaben är Lahore (Lahur), RajahnS resibens, med 80,000
inwånare, fordom stora Mogols resifcenS. — K/afehmtr, ett stönt
land, med ben fruktbaraste jorb och en hcrrlig, stänbigt grönstande bege*
tation, hwarföre ock Asiaterne falla det Indiens paradis. Kafchmirerne
drifwa starf handel med Tibet, Ostindien och China. Staden Mafd)*
mir har 40,000 inwånare och mycken industri. — Mtittan, ett
land Wattnadt af stöden Indus etter Sind, med staden SOfnltan, fom'
har 30,000 inwånare och Wigtiga manufakturer.

2) Nepal etter o?epattl, ett högland wit fötra sitan af Hima*
laja, wit gränsen af Tibet, met nästan Nort*@uropeist natur, som in-
nehåller öfwer 2500 gwat>ratmft, och har 2 millioner inbyggare. %an*
tet regeras af en Nasah, som är beroente af sina versaller. Förnäm*
sta ftaten är Khatntandu, ien bergdal, RajahnS fäte, med 50,000
inwånare.

3) Sindiah, den enda nu mera oberoende Marattstaten, beståen-
de af delar utaf Provinferne Malivah, Agra och Kandesch, nära 1500
qwadratmil, meb 4 millioner inbyggare, {"om regeras af en Rajah.
(Maratterna, ett krigiskt folf, Woro i förra århunbrabet be mäktigaste
i Indien och fördelade i stera stater, hivilfa hafwa i fenare åren blifwit
stattstyldige under Britterna). Staber: ltbfrf»ttt (Ogein) i Provinsen
Wlatwab,, lanbets forbna hufivutftat meb 150,000 inwånare, en för
Brahmineme helig stab, met eu mängt» tempel; Gnaltor, i Provinsen
Agra, lantets nuwarante huftvutftat, befäst, belägen på en flippa, In-
diens Gibraltar, met 80,000 inwånare; .58ttrhampttr, i Provinfen
Kandesch, en stor och folkrik stad.

11. (Snvopeiffa Vefittni tt garne äro delade mellan
Engelsmän, Fransmän, Portugiser och Danskar.

1) Engelsmannens estttn ing ar, titthöra egentligen Engelska
Ostindista Haudetskompagniet *}, under Stor-Britannista regeringens
bestybb, och utgöra 52,000 qWabratmil meb 125 millioner inbyggare.
Dieraf äro omkring 27,000 qWabratmil meb 90 millioner inbyggare
omedelbart *") lytante under Engetsta Ostinti,ka Kompagniet, och 25,000

') Kompagniet blef upprättadt sr 1600 och förnyadt 1708; ar 1834 afstod det
sina handelsprivilegier, men återfick sitt politiska herrawälde och sitt patronat
öfwer Indien förläugdt titt ar 1854. Det bestar af omkring 3600 delegare.

**) Hit räknas äfwen nägra diftrtkter, som ännu hafwa egna gttrfiar, men utan
någon makt, hwilka egentligen äro Kompagniets pensionärer, och i allt måstehörsamma den wid deras Hof residerande Engeljke Gefcmdten.
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gwatrafmit,met 35 millioner inbyggare, Basdtt-länter *). De förstnämnte
etter te ometetbare besittuiugarue äro förtetate uti 3 Presitentstaper
(egentligen 4, men Presitentstapet Kalkntta och Attahatat hafwa en gemen-
fam Guvernör); General-Guoernören t Kalkntta står i fpetfen för tet
Heta **), och har öfiverbefälet öfwer Armeen som består af 194,000
man, hivaraf tifwäl största telen äro SeapoiS (SihpoiS) etter iufötte,
på (Suropeistt fatt beiväpuate och öf»vat»e.

A) och B) Prefit»entffapet Kalkntta och Attahabad,
innefattar ftörre delen af Hiudostan, famt en det af Defan. Titt
Hindostan höra tandstaperne:

t) Bengalen, det östligaste i egentliga Indien, kring GangeS
mynningar. Det är ett sumpigt och ofundt tant», men sannolikt det
fruktbaraste i Wertden. ©lät»Cr: Kalkntta, wid en af GangeS myn-
ningar, hufwudstaden i det BrittijHfä Ostindien, Generat-Guvernörens
residens, en af de wigtigaste handetSftäter uti Aften. Den hwita sta-
den, der Europeerne bo, består af präktiga palatser, liknande Peters-
burg; den swarta staden, der Hinduerne och Muhamcdanerne bo, famt
förftät»erne äro oanfentige, bestående titt större heten af usla hyddor utaf
bambuSrör med halm etter rörtak. Kalkntta har många wctenstapliga
institutioner <od) tärda sällskap och den största botaniska trägård i Werl-
den. Här residerar en Anglikansk Bistop, HwarS embetSmyndighet firäc-
ker sig öswer hela Ostiudien, Australien och Afrika titt Kap. Kalkntta
har wigtiga manufakturer och utmärkt betydtig handel, 3 banker och
600,000 (800,000) inwånare. Dakka, Wid en annan gren af Gan-
geS, med 200,000 inwånare, hwarest tittWcrkaS de finaste muSliner,
kattuner och flor. sÖltirfrf)ct>abat>, likaledes wit en af GangeS grenar,
met 105,000 inwånare, många fabriker och t»etyttig hantel.

2} Bahar, äfiven ett rikt lantstap, wattnatt af GangeS; men
miutre sumpigt och osuntt. Här märkes staten Mattia, Wit GangeS,
met 312,000 inwånare och wigtiga 23omtfttSmanufafturer.

3) SWahabad, wester om Bahar, wit GangeS och test bistod
Dsjumnah. ©täfcer: Allahabad, med 20,000 inwånare, besökt af

} Vafallerne betala fubsidier och ställa troppar, samt emottaga Engelst garnison
nti sine fästningar; i politiskt hänseende äro de afhängtge af Engelsmännen,
hwilka likwitzt för öfrigt ej blanda sig uti dessa länders inre styrelse.

**) I hwarje af de 3 Presidentstapen, Kalkntta, Madras och Vombay är en
Guvernör, öfwer hwilka står en Generalguvernör, hwilfen tillika nteb 9tege-
ringen i Kalfutta har öfwerstyrelsen t landet. — Under Direktörernas Kolle-
gium i London, hwilket består af 24 Ledamöter, af hwilka hwar och en måste
innehafwa aktier för 2000 Pund St., lyder General-Guvernören och Steges
ringen i Kalkntta. Öfwer detta Kollegium är åter Indiska Kommissionen,
bestående utaf Medlemmar af hemliga Konseljen, som af Konungen uttoäl*
jas, af de twa förste Statsfekreterarne och af Skattkammarkanfleren, under
prefibium af tit Kabinettsminister, hwilken Kommission reviderar Direttörernes
ordres titt Regeringen uti Indien och gör förstag till Generalförsam-
lingen, som wäljer Direktörer, kontrollerar jtnanferites förwaltning, och har
lagstiftande makten, så widt den icke af Parlamentet ntöfwas.
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talrika pilgrimer, fom bada i den heliga stöden. åScnareS, hufwudsä-
tet för Intista Wetenstapsforstningen, med 030,000 iuwånare, wigtig
handel och ypperliga manufakturer; här sinnes HintuerueS förnämsta
tempel, och ett berömtt Hintuistt Universitet; ten är en af HiutucrncS
heligaste stater, tit oräkneliga Pilgrimer göra sina Walfartcr. Mtrza-
pur, »vit GangeS, met 200,000 inwånare, intigofaörifcr samt t»ctptli-
ga ytte- och linnefabriker. — En tel af lantet styres af .några Ra-
jahs, under Brittistt beskydd. Dex.mäxtet staden Pattnah, med rika
diamantgrufwor.

4} Aud .etter Onde, af hwilket likwäl blott en del omedelbart
tittljör Britterue. — Under Engelsk beskydd, står Konungariket Dnde,
med 3 millioner inbyggare, hwaré Sultan är af Persisk stam; desi re-
sidens är Sncfnoto, fom har 300,000 inwånare, fabrifer och handel.

5} Agva, ett rikt landskap, emettan Ganges och Dsjumnah, wit
hwilfen sistnämnda är belägen staden Agra, fom ännu har 100,000
inivånare, men stora ruiner Wittna om desi fordna glans och folkrikhet
under Mongoliska Wäldets flor. — glere Brittista Vafatter innehafwa
westliga delen af landet, der åtstittige ansenlige och wäl befästa städer
sinnas.

6) Delhi, med städerne: Delhi, wid Dsjumnah (byggd af den
mäktige Kejsaren Dschehan, fordom hufwudstaden i Stora Mogots rife,
med 2 millioner inwånare), nu titt större delen förstörd; äger likwäl
ännu 300,000 inwånare, många fabriker famt präktiga patatfer, bland
hwilka »närkes det Widlöftiga Kejserliga palatfet, der siste Kejsaren
strängt beivakas och lefwer af engelsk pension. Rampnr, met» 50,000
inwånare, femte flera stora handelsstäder.

7) (Suxlval, en t»ergt»at emettan Himalaja och en af desi sido-
åsar, med talrika för Hiuduerne heliga orter, fåfom Gattgtttrt, wid
kattan för westra grenen af Ganges, i en milt ödslig fjälltrakt, och
Vhadrittath, det rikaste tempel i Indien. — De af Nasbnterne bc-
herrstade men under Engelsmännen stattstyldige Rajahstap, fom räfnaS
hit, äga 300,000 inbyggare.

Af Detan höra titt Presidentstapet i Kalfutta landstaperne:
8) Drissa, wid Bcngatista wifen, föder onr Bengalen. Städer:

Kuttak, med 40,000 inwånare, stora bomullsfabriker och betydlig han-
del. SBalafore, med 20,000 inwånare, hwarest förfärdigas stöna ty-
ger af trädrötter. Dschaggrenath (luggeruath), med en nrgamntat
Wittterömt Pagod etter tempel, årligen besökt af 1,200,000 pilgri-
mer "}. De unter Brittistt beskydd waraude titt Orissa hörande Na*
jahdömcn, äga en mittion inbyggare.

9) Gttttdwana, hwaraf Engelsmännen endast innehafwa en min-
dre det, famt befästa städerne %nbbnlpnv och Mttndlah. Större

*) s)e ohyggliga menitiffooffrett, som här förr siedde, hafwa af Engelsmännerne
t fenare tider blifwit förbndne.
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delen af detta Landskap, bekant under namnet Nagpoor, befiitet af en
Marattfurste, fom är Engclst 23afatt, men tifwäl regerar öfwer 3 mil-
lioner mennistor och residerar i staden Nagpoor, fom har 115,000 in-
wånare. De höga och stogbewärta bergstrakterna bebos af wilda vöf*
warestammar.

C) President skåpet Madras innefattar södra delen af De*
lan med 19 mittiouer inbyggare, af hwilfa 14 millioner omedelbart
Ipia under Britterne. Bland desi flera landstaper äro följande märk-
Wärdigast:

1) Mavnatif, Wauligcn Koromattdel fattat»!, etter östra kusten af
sydligaste halfön, fom är sandig och har ett gansta hett klimat. Stä-
der: Madras, wit Bengaliska wikcn, befäst, ten Brittiske Guvernö-
rens rcfttenS, met 462,000 inwånare samt betytlig hantet och wigtiga
fromuttSfabrifer; 23e!Iorc, hwarest Tippo-SaibS efterkommante to, un-
t»er engelsk bewakuing.

2) (strf en smal santig kuststräcka emettan Karnatik och OriS-sa, met» staten Mafnlipatnam, fom har 70,000 inwånare, hwilka
trifiva hantel met sitz och intigo, samt got hamn.

3) Coitnbatore, en t»ergStraft i tet inre af lantet met en huf-
wntstat af samma namn," bekant för sitt milta och angenäma klimat.

4) Salem, äfwen en bergstrakt, met en ston högstätt, ter en
mängt Apor finnas.

5) Balaghant, norr om Mpfore, en bergstrakt, met ett miltt
klimat, rif på Diamanter och äntra protufter.

6) Malabar innefattar i wttsträeftare mening hela sytliga telen
af Westra kusten emettan Gathsbergcn och hafwet, hwarest regntiten in-
faller unter Maj och September månader, unter h wit tit »vackraste
årStiten är öster ont Gathsbergcn. I tesi mellersta tel äro betagne
staterna: Malifnt, fortom en blomstrante hantetsstat, men förstörd
1790, har nu blott 24,000 inwånare; Kotchin, ProvinfenS hufwud-
stad med 30,000 inwånare och betydtig handel med peppar, kryddor och
äola stenar; helt nära benfamma är staden Malacfteri belägen, huf-
wnbneberlagöptatfen för in- och utländska Waror, bebodd af Judar, Ba-
nianer och Muhamedaner.

7) Kättarn, ett kustland norr om Malabar, med hufwudstaden
Mangalore, fom har 40,000 inwånare, god hamn och ietpbltg handel.

v) P fidentskape t Bombay, beläget i westra delen af
Indien, innefattar utom några fmärre landskapet-

-1) On Bombay, wid kusten af provinsen Aurungabad, med be-
fästa staden Bombay, som har 165,000 inwånare, högst wigtig han-
del, steppswarf, och eu af de bästa hamnar i Indien. Nära densam-
ma, på öarne Salfette och ©lephanta, sinnaS i klippor uthuggna
pagober med många grottor, hwalf och bildhuggerier, hwilkaS uthug*
gande nästan synes öfwerftiga meustlig arbetsförmåga.

2} Halfön Gnzurate (Gubfcherat, Gujerat), med hufwndstaden
Sttrate, fom har 160,000 inwånare, stark fästning och betydtig handel;
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9>tttf>ottoer, med Wigtig handel pa Arat»ien och Persien, famt 75,000
inwånare.

3} Fästningen 93tttofias gcöiet, med 17,000 inbyggare.
4) Engelsta anteten af Khattdesch, en del af Marattfursten Hot*

kars förra länder. En stor del dcraf är bergig och bebos af fjclfstäu*
diga horder. Khaudefch räknar 2 millioner inbyggare.

5) Aitrttttgabad, inre höglandet af öfra Decan, med staden Ptth-
ttah, fom har 115,000 inwånare (f. d. en MarattfursteS residens).
Af detta landskap tyder tifwäl en stor det under Konungens af Nizam
herrawälde. Aurungabud äger en foffmängt» af 8 millioner.

0) Bejapoor (Bedschapur}, med staden Dabnl, som drifwer
handel med peppar. En del af landet hafwa Engelsmännen förtänt titt
en ättting af Maratt-riketS stiftare, hwilkcn residcrar i fladen Satarah
största staten inom tesi områte är Bejapoor, som har 100,000 inwå*
nare. Folkmängtcn i Landstapet Bejapoor räknas titt 7 millioner.

Unter Engelskt instytante står: Afchmtr (Ajmeer), etter Rasbu-
ternas länt, hwaraf Eugelsmänncrua blott ometeltart äga ett litet di-
strikt jemte fästningen Aschmir (Ajmeer); tet ösriga beherrsta 5 af
Brittcrne beroente Rajahs. SÖSeftra telen är stått och titt en tel öckcn,
hwilkcn tock har några oafer.

Provinsen .Sttttfch, wester om Guzurale, beståcnte titt större telen
af morafer, fom sträcka sig äuta titt Siut, mct 200,000 inbyggare,
står äfwen uinter Engelskt bestytt.

Uti Malvah, Maratteruas stamlant, hafiva Engelsmännen ingen
egentlig besittning, men hela lantet är lifiväl stattslyltigt unter Brit*
tcrne; öswer en tel regerar en furste af huset Holkar.

SiföteteS står unter Engetstt bestytt, Marattfursten Gnicowar,
fom innehar en lautsträcka af 830 qWatratmit, mct 2 millioner inbyg-
gare; hanS resitenSstat är Baroda, mct 100,000 inwånare. In*
om test områte är ©täten Ahmedabad belägen, med 120,000 in*
»vanare, flera fabrifer, famt djurhofpitaler, der (enligt Hinduernas tära,
fom icke tillåter något djur dödas) krokodiler och ohyra unterhåtteé.

Under Engelskt öfwerherrstap öefinneé äfwen det fordna Golkottda
etter Riket Ni^am, fom nu mera benämnes Hydrabad (Heidrabad)
och äfwen innefattar provinferne Beeder (33it>er) och Berar, utgöran*
de en Mongolisk Muhamedanst Rajahs stat, med 10 millioner inbygga-
re; större delen består af små ärftlige stattstyldige furstcndömen. Här
märfeS staden Hydeafcad (Hcit>rabat>), hwilkcn är Rajahus, fom fattar
sig Nisam etter ©ut»ah (Ståthållare) af Defan, hufwufcftat', wäl byggt»,
med wigtiga t»omutts* och pappersfabrifer, famt 200,000 inwånare ; fäst-ningen Golkottda, ncderlagSplatS för de skönaste diamanter. — Uti den
del af Aurungabad, fom tpt»er under Hydrabad, i tratten af t»crgfäst*
ningen Dowletabad, sinnaS t»e i bergen uthuggna templen Wit Ello-
ra, en by endast bebodd af Vrahminer *).

') Det märfwärdigaste af dessa är Kailas (Äyhtctf), 247 (Stigelsta fot längt,
100 fot bredt och 100 fot högt, fom hwilar pä Elefanter, Tigrar och andra
djur, hwilfa äro uthuggne nr sjelfwa klippan.
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Myfor (Meissnr), inre höglautet af sydligaste Delan, i förra'
århundradet en del af Hpt»er*AliS mäktiga rife. (Éeriwgapatttam, war
Hyder-AtiS hufwudstad, och har nu 32,000 inwånare. Endast twenne
distrifter af landet tyda omedelbart under Engelsmännen »ned en folk-
mängd nf omfring 44,000, men under Engetstt öfwerherrstap står Na-
boben af Myfore, en son af den genom Hydcr-Ali från throncn ftörta*
de Hinduiske Rajahn af Myfore. lubyggarue i hauS rife utgöra 3
millioner, på en tandsträcka af 1270. qwadratmil. Desi hufwudstad är
Myfore, men den Wigtigaste staden är Bangalore, med 60,000
inivånare.

Travatteore , fptftgafle telen af Malabar, tyter unter en iniäntst
Matabarist furste, som är stattstyltig unter (Jngtant. Desi rcsitcns är
staten Trattvatteore. Märfwärtigaste staten är Kttlattg, från HwarS
uppbyggande år 825 eft. Chr. te Intiste Christne borfa sin titeräfuing.

N) Ön Geylott (egentligen <2tttghala), omfring 1000 qwatrat-
mil, lyter, fetan 1815, omedelbart unter Engetsta kronan och styres
af en Guvernör. Från norr titt föter löper genom ön stera samman-
hängantc öergSåfar blaut hwilkaS spetsar Adams Pik är ten högste
och för Hinduerna helig, årligen besökt af tusentals Pilgrimer. ÖnS
produkter äro mångfaltiga, gemenfamma med södra 2tsienS, den mest
egna och wigtigaste är kanel, äfwen är den rit på ädla stenar; de for-
tom få-indrägtiga perlsisten äro nu obetytliga. De stora och täta
stogarne äro uppfyllda af wilta t>jur, hivariblant tesi Elefanter anses
för te ätlaste i Asien. Inbyggarne, fom räfnaS fftt 1,200,000, bestå
af 2:ne pufwubfotf: Vedas, fom bebo tet inre af ött, och Stuga*
leser. De äro titt en tel Muhametancr och Christua; men ten ältsta
Religionen på ön, till hwilfen större telen bekänna sig, är Butha, som
anfeS här haswa sitt hnfwutsäte. Här märfeS staten (Sotombo, Gu-
vernörens fäte, met 50,000 inivånare och hamnen Triiikottomale, i
hwilkcn en talrik flotta wit alla årstider fan met) säkerhet ligga för
ankar, hivarföre här äfwen är hufwutstationcu för Engetsta flottorne
i Intien.

2) Franffa be f tttnin g ar ne utgöra omkring 20 qwat»rat-
mil, met» 130 titt 200,000 inbyggare, på bägge fusterne af D>efan och
Bengalen. På fusten af Koromautcl hafwa te staten Pondicheey,
medelpunkten för Fransmännens Indiska handel, met) 25,000 inwånare,
titt största delen *Ma(abarer.

3) Portu gisern es be tt ning innefattar 30 titt 40 qwat»rat*
mil, hwaraf må nämnas staten Goa, på en ö wit Malabarista kusten,
samt ön D»iu, äfmcnfom staten Damatt, på westra kusten af Hiutostan.

4) Danfkarnes Wtgtigafte besittning är bcfästate
staten Trankebar, met 20,000 inivånare o h listig hantel, famt ti-
striktet tcromkriug, tittifa mct Faftorierue Frederiksnagor etter Se-
rampore (Serampuhr) i Bengalen, utgörante 22 qwatratmil.

Till Egentliga Intien böra äfwen räfnaS:
1) Safetiviflfe öarne, unter en Muhamctanst Furste, bcwnxne

med kokoS-stogar.



250

*)} Maledivifie öartte, en Archipelag af stera tusende öar, un-
der en Muhamcdanst Sultan.

Östra Indien
etter Indien öster otnGanges, omgifwes af Hindostan, China,
Intista Oceanen och Chinesista hafivet, famt utgör i witd omkring
40,000 qwadratmil. Ifrån Tibetanska bergen gå stera bergskedjor långs
åt genom halfön, hwaraf den betydligaste fortlöper ända titt desi fötra
spets Cap Romania. Lantet är ömsom fruktbart, ömfom santigt och
sumpigt, samt uppfytttt met ftora stogar. Desi betytligaste ftoter äro
Iratt^addt, Mettamkom etter Kambodja och Lnkian, hwilka alla
uppspringa i Tibetanska bergen och framströmma i trånga balar, hwilka
de årligen öfwer "wämma. Produkterna äro härftädes dcfamma fom
t Hindostan; te wigtigaste äro ris och steppswirkc, men hantetn och
manufakturerna äro här mintre betytliga; tespotismenS ok är i tetta
tant få betnugate, att inga näringar ter funna blomstra. — Inbyg-
garnes antal stiger titt omkring 36 millioner. De tala otstittiga språk
hwarlblant tet Malarista är allmännast, och bekänna sig tetsS titt ten
Muhametausta, tels titt Brahma , tels titt Vutha religionerne, samt
äro gansta okunniga och witsteppliga.

Landet indelas i 5 huswuttelar:
1) Engelsmännens be sitt ning ar, (titt tet mesta förwärf-

»väte år 1826) 1700 qwatratmil met 2 titt 300,000 inbyggare, net åt
westra kusten. De bestå af 1) Provinsen Arafan, met en stat af
famma namn, fom har 20,000 inwånare, men fom wantigcn alla
Intista stater illa byggt, bcståentc nästan cntast af Bamburörshyttor.
2) Provinferne Martabait, 9jeh, Tawai, Tettasferim, met stora
skogar och, rtéfätt. 3) Staten Malakka met 12,000 inivånare, samt
ett bertitt hörande tiftrift. 4) Ätstittige öar. — ©åfom Vafatt-tänter
unter Engelska Ostintista Kompagniet stå : a} Riket Asham (Afcham)
en bergtal wit foten af Himalaja i storlek omkring 1700 qWatratmit
mct 1 million inbyggare, titt större telen Hintuer och. Brahma tillbet*
jare, hwilka regeras af en Najah, sctan 1826 unter Engelskt bestytt.
b) Garotocrncé Land, < ett bergigt tistrift, fom regeras af Najaher.
Likatetes c) Lantet Matfn.

2) Bir maniska riket är tet mäktigaste i östra Intien, unter
en oinskränkt herrstante Regcnt som fattaS Boa etter Kejsare. Lantet,
foin wattuas af Iraivatti och tesi grenar, utgör omkring 13,000 qwa-
tratmil och har enligt fomliga uppgifter 3, enligt antre 14 millioner
inbyggare. Här sinnas stora stogar af Tefträt, wärer tet bästa ris,
och är för öfrigt tittgång på gult, silfwer och åtta stenar. Den herr-
stante stammen äro te frigiffe Virmanerne, hwilka mest lefwa af vege*
tabilicr. Santet är förtet att i 8 provinser, blant hwilka te mest be-
tytante äro :

u) öirina mct staterna ttmmcrapnra, på en ö i IraWatti,
fortom BoaS resitenS, mct 175,000 inwånare; hufwutstaten Ava är
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en förfallen stad, men med ett stort stött och 30,000 inwånare. Der
»värdas med gudomlig dyrkan den hwita Elefanten, fom har egen hof-
stat, hederSgarde och många tjenare.

b} Pegu, forbom ett fjetfstaudigt rike. Förnämsta staden är
Nattgtiti, wib Iraivaddi, en wigtig handelsstad, med 30,000 inWå*
nare, frihamn sedan år 1826.

Utansör i Indiska Wifen äro belägna Andatnattertte, tivcnne
gansta bergiga, Warma och osunda öar, bebodda af PapuaS; famtikitobaviftc öarne, bewurne med täta stogar af fofoS, palmträd,
t»röt»fruftträb, tefträd, uppfyllda af apor och påfåglar, bcbotte af Ma-
laper, men högst ofunta.

3) Konungarifct Siarn, af 10 titt 11,000 qivatratmilS storlek,
met 3,000,000 inbyggare, regeraS af eu befpotiff Furste, som säflan
är fpntig för folket. LångS åt stöten Menam är lantet tätt bebott af
en met Shineferne bestägtat folkstam, men utom tenna trakt intages
större telen af öbSliga wilbmarfer. Vegetationen är yppig, men kli-
ntatet i hög grad ofunbt. Hufwubstaben är Bankasai etter Battkof,
en betytlig hantclsstat, meb 100,000 inwånare ; Si-ajuthia (Schutia)
landets fordna hufwudstad.

LångS ut med tusterne äro Merguiöartte betagne, af hwilka den
mest bekanta, Pnlo Pittang etter Prins Wales ön, titthör Engels-
männen, fom ter anlagt staten Georgetown, mct 10,000 inwånare.
Hufwutprotukten af tenna ö är Peppar, äfwenfont Mustatnöttcr och
Kryttneglikor. Engelsmännen begagna äfwen tenna ö fåfom en tepor*
tationSort för • Intiste förbrytare.

På ön Singapoor tSingapur), Wester om Cap ti Romania,
anlate EugelSmäuuen år 1819 en koloni, som nn är i ett blomstrante
tillstånt och för närivarante en af te wigtigaste stationerne för Intista
hantetn.

4) Hatfön Ma lapa etter Malakka af 2700 qWatratmifS
storlek, är bewuren met nästan ogenomträngliga stogar, fulla af Wilta
tjur och ormar. Europeerne erhålla härifrån »synnerhet tenn, peppar,
elfenben och färgträt. Inbpggarne, som blott räfnaS titt 600,000
äro af ten, efter tenna halfö benämnta Malayista folkstammen. De
lyta unter stcre furstar, af hwilka Sultanen af lohor, är ten mäk-
tigaste. Zitt Engelsmännen hör befästa staten Malakka, mct 12,000
inwånare.

5) Kejfarctömet Anant etter ochin-Shi» (Koschinschina)
af omkring 17,000 qwatratmitS storlek met 12 millioner inbyggare, är
ett högst fruktbart länt», har ett funtt klimat, bebott af ett äfwen med
Kinefcrne bestägtadt folk, som bcfänncr sig titt 23ut»ha'S religion, men
KVjfareu och de förnäme titt Konfutse'S. Det innefattar de under åren
1790— 1809 förenade Rikena Sonttn, Tfiampct , Kotfchiilchiita,

Kambodscha, Laos och Laktho. Städer: Bae-Kinh etter Kefcho,
ToufinS gamla hufwudstad med 40,000 iuwånare; Hueh etter ftu*
schttatt, i provinfen Kotfchinfchina, med 50,000 inwånare, KcjfarenS
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resit.ms och nuwaranbe hufwutstaten; t Kambotscha heter hufwudstaden
Lttwek etter Kambodscha, hwarest desiutom märkes staden Satguit,
med 180,000 inivånare och den bästa hamn i hela tanbet, station för
Kejserliga örtogsftottan ; hufwudstaden i LaoS är Hattntah etter Laitgt-
schattg. Öster ont detta rike är Paraeels-öarneS stärgårt belägen.

©ftittbiffe Öarne,
bclägue emettan södra Asien och Polynesien, hafwa blifwit af otifa for*
fattare hänförde än titt ben ena, än titt ten äntra af teSfa WerltSte-
tar. Inre lantet af hivarje ö upptages af höga berg, hwaraf en tel
äro vulkaner, äntra rika på meratter, famt täta stogar af tyrbara
trätstag. De äro nästan alla utmärkt fruktbara, men lita oftaafford-
bäfuingar. Ehuru unter heta zonen bclägue, affpteS hettan genom paS-
satwintarue och te höga bergen.

A) Sunt a öarne:
1) Sumatra, unter fjelfwa equatorn belägen, af omfring 7000

qwatratmilS storlek, ftilit från östra Indien genom Malakkafuntet.
Langs efter framstrvker eu bergsfetja, HwarS högsta fpetS, Qfir, är
14,000 fot hög. Ön är ganska fruktbar, rikt bcwattnab, och har mång-
faldiga te herrligaste protukter; tet finaste gutb, öfwerflöb af tenn,
ten bästa famfert samt mycken peppar och mustat — Inbyggarncs an-
tal räknas till 7 millioner, större beten Malgycr och Muhametancr.
I tet inre bergslantct bor ten negerlifa stam, fom fyncé Waxit tessa
öarnes -inbygg.»re. Ön är förtclat i stera stater,, fom styras af titt
större telen Malayista Sultaner, unter Hofläntstt instytantc, blanb
hwilka te af Mcnangkabo, Atchin och Patantbattg, äro te mäkti-
gaste. Unter ten sistnämntcS »välte lyta öarne Vanka och BiUitott,
met te rikaste tcnngrufwor i Asien. Här äga Hottäntarne ten fortna
Engetsta kolonien Benknlen, på fptweftra kusten, met en stat af
famma namn.

2) Java (Dféawa)
, skilt från., ©umatra genom ©traatfunba,

och innehåttanbe 2400 qwatratmil. Ön upptages titt större telen af
en från"öfier titt ivefier gåcnte öergSfetja, hivars högsta spets är
12,000 fot. Förnämsta protnktcrue äro: kaffe, socker, ris, bomull,
iutigo, många kryttor och Intista fruktträt. Inöpggarne beräknas titt
nära 5 millioner. Praktfulla ruiner af urgamla tempel wittna om en
förfwuttnett blomstrante periot. ©torre telen af ön tillhör Hottän*
tame, femte städerne Vatavia , hufwutstaten för Hottäntsta besitt*
ningarne nti Intien, met 50,000 inwånare; Santarattg, met 30,000
iuwånare. Unter 2:nc fjelfjtäutiga Furstar, som tock stå unter Hot-
läntstt inflptante, lyter en tel af Sytfusteu, famt terWarante ftäter,
blant hivilfa må nämnas: Snvafavta, mct 100,000 inwånare. Nort*
ost om Java ligger ön Mabnra, met öfwer 200,000 inbyggare, som
styras af tweune ©ultaner, äfwen beroeute af Hottäutarne.

3) Borneo, ftörfta ön i Asien, innehållante nära 10,000 qwa-
tratmil. Det inre är uppfytttt af berg , kusterna tåga och sumpiga.
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Förnämsta produkterna aro peppar, fago, diamanter, och guld, samt
en art af swalcbo, fom wärderaS fåfom den största läckerhet i China,
InbyggarueS antal skattas titt 4 millioner. Ur-infödingarne äro de
negerlika Papnaé och Badschits etter Djakfaö, hwilka lefwa uti det
inre af landet utan ordentlig styrelse. Kustlandet bcboS af Malaycr,
Ehiuesare m. st., af hwilfa Malayerna stiftat flera rifeu, titt en tet
beroeute af Hottänbarne fom har hafwa smärre faftorier.

4) CetebeS etter MafaSfar (CclebeS fattas ten östra och
MafaSlar ten Westra kusten), innehåttanbe omkring 2500 qWabratmil,
meb 3 mittioner inbyggare, tels tgppre Makasfarer, tels falske men
itoge och titttagéne Bugitteser etter Boniee, tets Wilta Vadschus ,

af hwilka de steste äro Muhamedauer. On är rif på ris, kokosnötter,
äfwen gufb och diamanter. Desi stera stater äga en aristokratisk styret*
fe. Den förnämsta staden är Mafasfar, fäte för Holländska Gu-
vernören öfwer besittuingarne på ön, meb 10,000 inwånare.

5} De fmärre Sunda öarne äro redan uppräknade i Fysi-
ska delen. — Utom Bali, som bebos af en Hinduisk stam, bcherrstas
de öfrige of Malayer, titt en del beroende af Hottäutarne. På ön
sslores sinnaS afkomliugar af Portugifare, fom nu äro attteleS fwarta.

L) Mo tuc k e rne och Kryll * öarnc, äro tetatc i många små
stater met egen styrelfe, men beroeute af Hottäutarne som cntasi
tillåta att några få af tern ottaS, för att ej sätta mustat och krytt-
neglifor, fom hufwutfakligen härifrån erhållas, genom allt för stor
tittgång terpå i WanprtS. Wi märka Antboitta, fo»n har förträffli*
ga planteringar af kryttneglifor och mustatuötter, met hufwutstaten af
fämma namn, famt stanfen 33ittorta och be 10 Banda-öarne, hwil*
kaS produkt är mustatträdet; wigtigaste hufwudorten derstädeS är Nas-
fan. On Ternate , har wät sin egen Sultan , men . Hottänbarne
äga tifwäl staden Sernate, och fästningen H^ranien. — Bland tn*
Dpggarne träffar man ännu önS äldste inbyggare, Haraforas, ett stilla
fotf, fom bo i trät», drifwa åkerbruk, hafwa gansta långt hår, och äro
Éopparfärgade.

C) Filippinska etter Manitisfa öarne, hwilfa titthöra
(Spanien, och utgöra en skärgård af omfring 1200 mindre öar. Här
äro stera vulkaner, hwarföre de ock ofta lita af jordbäfniugar. Det
Oivanligt pmuiga regn, fom här faller, gör jorden utmärkt fruktbar.
Dessa öar frambringa isynnerhet mycket riS, socker, kaffe, mustat; äfweti
finneS rikt förråd på mineralier. Inbpggarue beräknas titt öfwer 5
millioner, bestående titt större delen af witde uegerlife $ga!oiter, hwita
något bildade Tagaler, Haraforaé, Malaycr och Ehinefer, famt ©pa*
niorer, fom besitta fusterne. — Den wigtigaste bland dessa öar är
Manila etter Luzott, med hufwudstaden Mattila, som äger ett stagS
Universitet, drifwer betydlig handel och har 140,000 inwånare. Den
sydligaste och största ön är Magindanao etter Mittdanao. Bland
de inländste Furstarne, hwilfa åtta erkänna Spaniens öfwerherrstap, är
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Sultanen af Magindanao den betydligaste. De få kallade Oooloo-
öarne, 60 titt antalet, lyda under en Sultan, fom äfwen är herre öf*
wer ön Påta vatt.

Ghina
omgifweS af Asiatista Rysilaud, ©tora Oceanen, Indien och Tatariet,
och innehåller 275,000 qwadratmil i arealwidd. Folkmängden stiger titt
omkring 300 millioner och faledeS är China den folkrikasie stat på jor-
den; krigsmakten uppgifwes bestå af 1,250,000 man, deraf 830,000
man Infanteri och 420,000 man KaWattert. Landet består af 3.ne
hnfwttddetar , nemligcn det egentliga (ihtna, samt desi Lydlättder
och Skyddstättder.

I. ©et egentliga Ghina (Schina)
(omfring 80,000 qwadratmil) omgifwcs af Stora Oceanen, östra In*
dien, Tibet och Tuugusieu, famt Mongolien, från hwilka sistnämnde det
är afstiltt genom en i ältre titer uppfört ofantlig mur, öfwer 300
mil lång, hwilkcn numera statt Wara förfallen. I norr och wester är
tantet ganska bergigt af åsar, fom utgå från Hög-Asien. Utom bägge
hufiv utstöterne lattgtsekiattg och fooattghp, har lantet en mängt
stöter och fjöar, föreuate genom kostbara kanaler , af hivilfa ten Kcs-
fcrliga är öfwer 300 mil lång, murat af qivatcrsteuar. lorbmåncn
är fruktbar, isynnerhet i tnettcrjta belen af lantet. I intet länt är
åkerbruket mera blomstrante etter aktadt au i China. Kejfaren fjelf
plöjer årligen en förblött och jortbrukarue utgöra ett af te mest au-
setta ståuten. Lantets förnämsta protufter äro lhé> filte, bomutt, ris,
intigo, flere kostbara trädslag. — ChinesernaS manufafturer och hantel
äro i högsta stor. De tillwerfa porcettän, laferate waror, färgor, siden*
tyg, kattun och musiiin i myckenhet och af utmärkt gothet. DeraS fär-
gerier, målningar och sina träfnitt äro förträffligt arbetate, »nen efter
smaklösa teckningar. De äga gåfwan, att i attrahögsta grät härma
och göra efter te arbeten man tittsanter tern. Hanteln inom lantet,
befortrat genom te många iubörteS fammanbunfcne fanalerne, och t»ci»
utläutsta hanteln titt tant»S ech fjös är Wigtig. De sjöfaraute Euro-
peista nattonente få.eutast beföfa staten Santon. RpSfarne emottaga
te Chiuesista Warorne wit Nysta gränsen. — China är en ärftlig mo-
narfi, unber en Stor-Kahtt, ten wi katte Kejsare. Regeringsformen
är i högsta grät tespotist, och Kejsarens matt är oinskränkt. Man an-ser honom upphöjt öfwer alla anbra jortista mafter, och han fattar sig
bcrföre HimmelenS ©on. Den regeranbe familjeti härstammar från
Mantschu-Tunguscrnc, hwilka befegrat Chiuesista Nationen, met hwilka
Chineserne setermera förenat sig. Alla högre och lägre embetSmän,
9600 titt antalet, nämnas af Europeerne met tet allmänna namnet
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Mandariner och detaS i stera ftaSser. — De allmännaste Ncligioncrne
i China äro Konfutfe'S de förnämarcS, %öt (Buthas) de lägre fotf-
klasseruas, och desi gren (den Lamista) hofwets religion. Utom dessa
tålas Judar och Muhamedaner med offentlig retigionsöfning, och under
många instränkuingar Christna niissionä>ler. Chinesarne hafwa sitt eget
enstafwiga språk och sin egen hierogtysista strift; ehuru de tidigare än
andra nationer upphunnit en hög grad af odling, hafwa de likwäl
derwid stannat och ej gjort några Widare upptäckter i Wettenstaper och
fonfter, oaktadt de wisit icke hafwa brift på stolor och uudcrWisningS-
anstatter.

RiketS hufwudstad och Kejsarens residens är Peking, med 1,700,000
tnwånare, 12 förstäder, Kejferliga palatset -^ mil i omkrets, mänga an-
dra präktiga palatser, famt boktryckerier (hwilka här Woro kända långt
förr än i Europa). Staten Nankitt, föter om Peking, fortom Kej-
sarens resitenS, met 800,000 inwånare, tet 100 alnar höga porcettänS*
tornet, många manufakturer och stark hantel. Sutschett, i en ston
trakt Wit sjön Taj och Kejserliga kanalen, mct 500,000 inwånare, be*
römta manufakturer, stark hantet, samt säte för Chiuas berömtaste
tärte och rikaste köpmän. Tschattgtschett, mct 200,000 inwånare,
trifwer hantet meb fruntimmer, Hattgtscheu, mct 500,000 imoåtta*
re, hwaribtant 60,000 sitenarbetarc; för tesi romantista belägenhet
kattaS ten af Chinesarne jortistc» parabifet. Kanton, fytwest om Nan*
fin, mct 000,000 inwånare, hwaraf 40,000 bo på båtar i ten Wit fia*
ten belägna stöten Pckiang; tetta är ten wigtigaste staten för Chinesi-
sta hanteln, och ten enta fom af Européer far besökas; i förffäterne
hafwa Europeerne faktorier, men sina »varor måste te lasta af skeppen
2 mil utanför staten wit ten'titta ön Söantpo. £)en,frått fasta lan*
det genom en, nu titt hälften förfallen mur, stiljda halfön Maeao
(Masfao), med stad och hamn af samma namn, titthörcr Portugifarne.
Fokhatt, blott en t»p, men fom har 330,000 inwånare famt siden*
och metattfaorifer. Wtttschang, Wid laugtfefiang, med 600,000 iu-
Wånare, den wigtigaste staden för inre handeln. Nittfo, hamn för han-
deln med lapanerne, fom komma med guld, silfner och koppar, för
att derföre tittbyta sig sidentyger. Kittgtesching, med 500,000 in-
Wånare och de ypperste porcettänéfabrtfer i rifet. Desiutom många
städer med 100,000 tnwånare och derutöfwer. För öfrigt märkes:
öarne Haittan, fruktbar på ädla fpbfrulter och trätstag, famt Tai-
wan, af Europeerne kallat Formosa, utaf hwilkcn Chineserne entast
innehafwa westra kusterne.

.11. fiyblänberita, innefattante Östra Hög-Asien:
1) Lilla Buehariet etter Turfan (Östra Dschaga»

tai), meb en areal af 28,000 qWabratmil, stiljes i Wester genom V us-
tag ifrån stora Buchariet och är i norr och söter . genom höga bergs-
febfor stiljt tfrån Soongarict och Zibet, i öster stiljes bet från Mongo-
lien, genom santöknen Kobi och Schaschin, som innefattar eu stor
del af lanbet, hwilket tifwäl har några fruktbärande trakter. Blant
desi stöder ar tecken, som uifattex i sjön Lop, den betydligaste. Det
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ar ett af te högsta fänber i Werlten och har terföre ett gansta kallt
klimat. Inbyggarne titt antalet 1^ million, äro tets Muhametausta
Bucharer, tels Lamaista Kalmucker, hwilka äro Nomat»cr. Manufaktu-
rer och hantel sinnaS i några stater, tlant hwilka te betydligaste äro:
Tiirfan, resiteus för en Kahn, af Dschiugis-Kahns stägt. Varkand,
med 80,000 inwånare, en wigtig manusaftur* och hantclsstat, mctcl-
pttukten för handeln emettan norra Asien, stora Buchariet, Intien och
China. Kaschgar, fortom hufwutstaten i ett mäktigt rife, mct 15,000
inwånare.

2} Mött g o lien (90,000 qWatratmit) är förtelatt i flera af
hivarantra oafhängiga Stater, regerate af Kahuer, son, äro stattslyldiga
unter China. Höglandet är uppfytttt af stora och ofruktbara hetär, son»
omfattar äfwen en tel af öknen Stobi. Här hafwa te flcfla Sibiriens
stöter sina fättor, fom Irtisch, hwilkcn flyter genom sjön Tsaisatt,
£bi, leniscy, Selenga, samt te mot östra Oceanen flptante Amur
och Hoangho. De öfrige floterne äro blott stcppfioter etter upptagas
de af stepp-sjöar, af hwilka Valkasch, Kokonor och Lop äro te be*
fantafte. Lantet har synnerligt öfwerflöt på wilta djur; utom stere
mindre bekanta finnas många hustjur, fåfom hästar, åsnor, kameler, får
(Argali) m. st., härstätes Wilta. Få txaftex äro fruktbara, luften fall;
protuftcrne äro fåtet»eS ej många. Lantet är likwäl icke utan manufaf*
turer och handel. Här tillwcrfas wapcu, täter och t;ttetpg; äfwen pap-
per, siten och bomullstyg. Hanteln består i bpte met Ryssar och Bu-
charer. Karavaner gå anta till Astrakan och Tobolst. — lubyggarue
äro Mongoler, en stor folkstam, hwilkcn telat sig i twenne hufwutjtam*
mar, egentlige Mongoler och Kalmneker. De äro attefamman No«
mäter, anhängare af ten Lamaista religionen, och hafwa fa myckeu ot-
ting, som teras religion och IcfnatSfätt tittåta. Folkmäugtcn stiger titt
omkring 3 »uittioner. Ehuru lantet iutclas i politiskt afseente i tre
telar: Mongu, Chalcha och Soottgariet, består tet tifwäl egentli*
gen af fyra hufwutlantstaper: a) (Soottgariet, ©oougareruas land,
norr om lilla Buchariet, gansta bergigt, met befästa staten Ilätt, fäte
för en Chinesist Ståthållare. — b) Khoschot, emellan titta Bucha*
riet, Tibet och bet egenttiga Shitta, äfwen gansta bergigt, tock mest
uppfytttt af hetär, mct fjön Stofo, hwaraf lantet fått sitt namn. Hit
räknas äfwen (SifaitcniaS lanb, i hwilfet ten äfta Nhabarberu wärer.
— o) KalkaS-Mottgoliett, wit norra gränsen, Dschiugis-Kahns stam-
lanb, »nen tesi hufwntstat, Karaforum, är nu sörslvunnen. ©täber:
Ktträ (Urga),'fäte för en Chinesist Vice-Konung, och Maimatfchit»,
wit Sibirista gränsen, flitigt besökt af Rysta hautlante. — ä) Scharra
Mongotien, wit Chiuesista muren, hwaruti Chiuesista monarkens som*
mar*resit>ens, Dschehol, är beläget.

3) Sntfcgufiett etter Mandsehu ti et, (35,000 qwadrat-
mil} innefattar landet kring stöden Amur, är omedelbart tydande under
Chiuesista Monarften, omgifwet af Mongoliet,, ©ibirien, Japanska haf-
wet och Koreg. # Landet är bergigt, mindre ödsligt och fruftbart än
Mongotien. Östra delen är betäckt af stogar. Tungnferne dela fig i
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Mattga stawmar/ af hwilka Mandschu-Tungnserne (Chinas eröfrare) be*
känna sig titt Lamaista religionen, och äro dels herdar och sistare, dels
åkerbrukare. Hela lantet telaS i trenne ©tathåttaretömen, hwilkaS
förnämsta städer äro: Kitin Hla=^hotrtig, Vice-KouuugenS rcsitcuS i
provtnsin Kiriu, Tfttftkar, norr om Ku in, hufwutfiaten i provinsen afsamma namn, en förwisningsort för Shinefare; UlusfuMudam, Chi-nesc uas mc st nordliga gränsfästning mot Sibirien. Till Tuugusien hör
äswen landstapet Leaoteug, Kejserliga familjens arfland, med staden
Mtlldctt eller Schinjcng.

111. Skydds-länder.
1) Halfön Korea, (7000 qwadratmil), hwaraf lifwäl någon

liten del stall wara aflängig utaf Kejsaren af Japan. Genom provin*
sen Leaotcng fan.manliutcS ten met tet egentliga China. Lantet är
bergigt, siynnerjet norra telen, ter luften ockfå är katt och forten
ofrnttbar. Den sötra telen som har miltare flimat, är mycket fruft^
bar och »väl ottad, famt framaljtrar flera produfter. Här tillwcrfas
förträffligt papper af bomutt, famt många stags tyg af hampa och
bomull, men filtet förstå intrggarne ej att förarbeta, HWarföre ock hela
teras prctukl teraf fantes rå till China. Hanteln fcvtfwrS cutast met
China cch Japan; met Curopa tiliåtes alls ingen förbiutetfe. — In*
tpggainc, utgötante 15 millioner, äro, likasom i egentliga China, en
blantning af Chiuefer och P.antschu-Tuuguscr. Deras språk stall Wara
olitt tet Chiuesista, men te vswerenostämma met Chineserue » religion
och bittning. Korea är en oinstränft ärftlig Monarft, hwarS Regent
lii»väl af Äfjfaren i Shiiia erhåller fullmakt såsom Konung, måste hytta
honom och till honom betala statt. Hela lantet är Konungens egen-
tom, och åtta inbyggarnes besittningar äro lån af honom, högst på lifs-
tiden. Nitets hufivutstat och Konungens residens heter Hingkitao
eller Dsinfi.

2) Tibet (omkring 24,000 qwadra mil) etter höglandet norr
cm Hintalaja, mid gränsen af Itidien och lattbstapet Nepaul, är Pen
högsta bergslätt t Asien och har be högsta bergsloppar på jorben, be-
täckta meb cmig snö och is. Här finnas sjöarna Terkiri och Sandro,
här uppspringa Indiens betydligaste floder, fåfom ©anges, iurremputer
och Iramabbt. Utom guld och anbra mineralier, äro best mest egna prc-
btifter, Jack etter grytutorar, hmarö swansar brukas som plumager, fin*
ullige får och en art getter, om lemna utt till be finaste fhawlar.
Vianufakturerne äro ej titttäcklige till inbyggarncö behof, men landets
egna probufter fororfåfa lifträl, att en icke obetyblig hanbel kan brif*
maö meb Chineser, Bucharer och Kalutucker. Tibetanerne äro titt större
belen Nontaber, tala ett eget språk, och hafwa ett egen wettenstaplig
bildning. Landet regeras af 2:tte Lamar, &alau%ama och Bogdo^
iiama, fom hos sig förena högsta andliga och wcrlbsliga makten ochanses för Gudar, lönt antagit menstlig gestalt. ©täber: Lassa etter
Stötteer (6arantola), fäte för Dalälvarna, och för en Chtncsist
SSice»Kotutng, har Chinesist garuijon, drifmer betydlig faravanhandel. I
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desi granstap är betaget klostret Putala, och ett stött, byggdt på Eu*
ropeisst sätt, innehållande fyra Wåningar med 10,000 rum. Tisstt-
lnmbu, Bogdo-LamaS residens.

3} Vtitan etter Tatigttstatt, (3000 qwadratmil), söder
om Tibet och Himalaja, tyder äfwen under en andlig beherrstare s>haf*
ma Lama, under Chinesistt öfwe»wält»e. Förnälnsta staden är: Tas-
sistldott.

4) Likejo-oartte, titt antalet 30, äro gansta fruktbare, be*
bodde af ett gästfritt och muntert folf, fom idkar åkerbruk, siste, famt
handel på China och Japan. De hafwa ätstittige manufakturer, och
regeras af en Utaf Chiuesista rifet beroende ArffonUng. På hufwudön,
(Stora Likejo, sinnes hufwudstaden Kiitgtsching. Madschi-Kosima-
öarne äro Lifcjiste Konungen underdånige.

Japan,
den meft östliga Staten i gamla meriten, innehåller i Witt omfring
12,000 qwatratmil, och består af ett mängt öar, met branta berg,
hwars spetsar äro betäcktc »neb cwig fnö. Knsterue äro äswen vmgifne
met otillgängliga klippor och ivattenhwilfiar; fjelfwa öarne äro steniga
och af naturen föga fruktbara; sommarhettan är häftig, winterkölten
stark och låugivarig. Här inträffa ofta häftiga regn, owäter, stormar
och jortbäfningar. — Lantet är met otrolig flit otlatt anta opp på
bergens branter. Här framalstras, jemte riS, hwarjehanta forter span-
mål och frufter, silke och gult, äfwen ten bästa koppar man känner;
ItfateteS sinnes härstätcs utmärkt got porceftaiuS-lera. lapanefarue
öfwerträffa Chineserne i många konstarbeteu. De tillivcrka stöna silke*
och bomullstyger, porcettain, lakeratc waror, Wackra arbeten af stål och
äntra metattiste kolnpositioncr. Utlätrtsta hanteln, entait tillåten för
Chinesare och Hottäntare, är unterfaftat många instränfningar och tcr-
före obetytlig,'teremot är ten inre hanteln gansta liflig. lapanefarue
sjclfwe få eutast hantia på China och Korea, och äro wit tötsstraffförbutne att besöka främmanbe tanter. — Inbrggarnc, hwilfas antal
uppgifweé titt 33 mittioner, af Mongolisk och Matayist l»ört, äro i
konster och wettenstaper öfwer be flefta Asiater; pafiva boktryckerier och
stotor. Utom Chiuesista striftcckuen hafiva de äfwen en egen botstafs-
strift. Hufwnbretigioneu är ten Bnthistista met talrika prcstcr och klo-
ster; lantets ältsta religion är Sittto, HwarS öfwcrhuflvr.t är Dairi
eller ten antlige Keffarcn, fom fortom äfwen förenade ten werltsliga
matten, hwilkcn nu utöfwaS af Kubo, etter ten wetltslige regcnten.
Christua tålaS icke. Regeringen är i högsta grät tcfpotist och uppträ*
gen åt flcre små Furstar, som bero af Kitbo Soma's (Kejsarens)
oinskränkta herrawälte, hivitkeus namn liksom Daixit, i heta lantet an*
seS som ten största statshemlighet; först efter tesi töt får MM Weta
desi namn. Tronföljden, äfwensom alla offentliga embeten, äro ärft*



259

liga. Lagarne äro högst stränga; de steste förbrytelser straffas med
döden.

De hufwudsaktigaste öarne äro:
1) Nifon etter Nipon, den största af alla och den meft fruftöara,

med nntantag af nortwestra kusten, ©täter: leddo (Dfcheddo) etter
Ebo, wcrldsiige Kejsarens residens, fom berättas hafwa en och en hals
millioner inivånare, hwaribtaud många konstnärer, handtwcrfare och köp*
män; famt Miako etter Kio, Daixit residens, met 600,000 inwånare.

2) Kin etter ©chino, mct hantelsstaten Nangasaki, den
enda ort, der Hottänbarne (fom hafwa sin nedertagSplatS på den
titta, med ftaten genom en tro förenate ön Desima) och Shmefarne
tillåtas trifwa hantel met lapanefarue.

3) ©c hit ok o etter ©i kos, met staten Aiva.
4) Jesfo, mct staten Matsmai, famt ett tel af Kuriffste

oarne. Inbyggarne på tern, som af lapanefarue faflaS AinoS, äro
Ichtyophager, pwalsistfångare och jägare, famt hafwa sin egen Arffurste
unter Japanskt ösiverhcrrstap. Emellan Japan och Marianerne ligga
öarne Bo Nin, 89 tilt antalet, af hwilka te 10 äro bebotte af Ja-
panska kolonister, men te öfriga ötslige ffogbeivtirnc klippor.

5) Halfön Karafta etter Tschoka, äfwen Sachalin fattad, famt
sydliga telen af ön Korea.

Afrika,
fom utgör en stor halfö, eutast genom en smal lanbttuuga (©ues) sam-
manhängande mct Afien, äger omkring 110 mittioner inbyggare etter
något beröfwer, och intelas uti Norra, Medlersta och Södra^frika.

blotta Afrika
innefattar Egyptctt, Verberiet, i»tet> Fez och Maroffo, Vilebulge*
gerid, Sahara, satnt närbelägne £>ai\

I. Egypten
grättfar i öster titt Asien, famt titt Arabiska hafcwifcn, t sober titt Nu*
bien, i wefter titt ben stora fanböftten och Sbarf.t, och i norr till Me-
belbaftoet, innehållande cntfring 9000- owabratmil, hwaraf littoål endast
fOO gwabr^ttmil äro oblabe, Det utgöres httfwubsakligen af Nilens
nebra fteb ■•område, hwilken flyter från föder titt norr i en 2 titt 3 mil
bred dal, på begge sidor omgifwen af höga bergsträcfor. Inemot haf-
wet delar bett sig i fiera grenar, och bilbar bet sumpiga men fruktbara
Delta, På östra sibatt om balen består landet af klippor ättba till
Arabiska wikett; på den westra af hedar, få att allenast dalen och Delta
funna odlas. Jordmånen är fantig, men göreé fruftbar genom Nilens
årliga öfwerswämning, ifrån medlet af Augusti titt slutet af Oktober
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månat», hwilkcn föroifafaS af ett periotistt regn, fom faller omfring
Nilens ursprung i t>e Abyssinsta bergen, Genom kanaler, gräfne från
urminnes titer, friugfpritcö wattnet, och göter jorden Man har ock
i äldsta titer gräft en stor fjö, Mims, för att upptaga Nilens flod*
watten unter öfwcrfivämningarne och fetan leta tet öfwer tantet, fom
ten torra årStiten är attteles förfctäutt och fönt»erfpriefer i rutor. I
öfra telen af tantet faller föga etter nitet regn. Luften är, gansta upp*

hetlat och osunt, te heta wintarne ej sällsynta; här sinnaS många hlin*
ta, och man anfer Egypten för pestens fäterneslant. — Niltalcn är
otroligt fruktbar; forten lemnar te rikaste störtar af spanmål och ris,
en myckenhet lin,, bomutt, silke, sockerrör, saflor, intigo, saffran, m. m.
Blant tes? uaturprodufter böra Wi äfwen märfa frokotilcn, ichnenmon,
flodhästen, ibis, samt te i Afrika allmänna roftjur: lejon, tigrar, hpe-
ner, m. m., samt lotusblomman, eu art NeckroS, som wärer i Nilen.
Här sinnas wäl linne-, siden* och tomutt3--manufafturcr, men af t»e
förträffliga rntimaterierne ttttwerfaö blott grofwa tyger; fatmiafé-faort-
kcrnc äro öerömte. Hantetn är ganska anfenftg. Hela flottor fegla
årligen niet spanmål till Constantinopel. Emettan Egypten, Etiopien,
©pricn och Arabien gå årligen stora karavaner. Inwauarnes antal
räfnas titt omkring 2^- millioner *l. Kopter äro lantets äldste in-
byggare, men nu sinnaS ter mycket Araber, Turkar och Enrepeer. Den
herrstande Religionen är Pen Muhametansta; likwäl tålas så wäl
Christna fom Jutar. Egypten anses fåfom en Turkist provins, ehuru
ten un Warante Pafchan etter Vice-Konungen, är en tämligen ffelfftän*
tig Negcnt; i öfra Egypten sinnas åtstittige Arabika ©chetfer, fom äro
attteles oafhängtge.

Lantet intetaS uti:
A) Netra Egypten etter Bahr (som titt större telen be-

star af te öar, hwilka bildas af Nilen wit test utlopp), met jtäberne:
Alexandria (©fanberum, Iskanterieh), grnntlagt på ' A(crant»cr ten
tioxet befattning, blef fetermera Ptolomecrnas resitcns, länge ten skö-
naste och rikaste stat i Ofterlanben, wettenstapernas säte, hwars folk-
mängt uppskattates ända till 800,000, har nu knappt 40,000 inwä-
nare och aftagande handel; i test granstap sinnes? Pompeji kolonn,
famt många lemningar efter statens fortna prakt unter te Ptolomeista
regeuterna. Stafchit etter Rosette, som har 15,000 inivånare, åtstfl*
lige fabriker, stapelort för alla »varor, som transporteras upp åt Nilen.
Damiat etter Damiette, med 20,000 iuwånare > och betydtig handel
med kaffe och ris, Abnkir, fästning, märfwärdig genom sjöstaget den
1 Augusti 1798.

B) Meblerfta Egypten etter Söoftani, med staden Kairo
etter Kahira, den största staden',' Afrika och hufwudstaden i Egppten,
Wid foten af berget Mokattam, £ mil öster om Nilen (wid hwilfen

} Turkiska andelen af Nnbien inberäknad, nppgisives folkmängden i Osmaner-
naö Afrifansia besittningar »vanligen till 4 millioner.
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den har en hamn, Bni ak), med 300,000 tnwånare, medelpunkten för
handeln emettan Europeista Turfiet, Norra Afrifa, Mcdclhafwet, Ara*
bien, Indien och AbySsiuien. Staden Gizeh (Dschiseh), hwarwit fin-
nes lemniugarne effer McmphiS, Katafomberne (nntcrjortista milS*
långa graftvar met mumier etter balfamerate lif), ten stora ©phinr
(en stor bildstot uthuggen af klippan hwarpa ten hwilar) och te tverldS-
befante Ppramitenie. Suez, wit Arabista wifen, »net hamn och stcppS-
Warf.

t^) Öfra Egypten etter ©aib, HwarS förnämsta stat är
Sinth, met 15,000 inwånare, famlingSptatS för karavanerne titt ©en*
naar, i test graustap sinnes märfwärdiga nntcrjortista grottor; Den«
bera, wit Nilen, mitt emot hwilkcn ten listiga hantelsstaten Ketttte
är belägen, »vit hwilkcn sinnaS för»vånante ruiner efter tet urgamla
werttSberömba The&ce. Wester om Thebce finnas nti en bergsträcka
många stora rum uthuggna, uppfyllda met) mumier, ThcbccS fordna be*
grafningöplats. Wit Asfuan, fortom Spene, Nilens sista tataraft,
ligger ten romantista Nilön Glephantine, uppfyllt af ålderdoms-
minnen.

11. Berberiet
innefattar heta ten wester om Egypten liggante norra kusten, af Afrifa,
och har fått namnet Berberiet efter sina ältsta inwånare Bcrbcrne.
Lanbet, fom har en omwertanbe natur och ett Waxmt men suntt klimat,
består af fyra Stater, nemtigen: Tripoli, Tunis, Algier, famt Ni-
tet Fez och Marokko. De tlvenne förstnämntc af bcSfa äro ©fybbS*
tänber Uliter Turffsta rifet, mtfitäristt aristokratiska stater, ter högsta
makten tillhör tet högre krigsbefälet, som utgör en Divan och i fpet*
sen för hwilfen står en Turlist öfwerbefälhafware. De erfänna or::
tens öfwcrherrffap, och äro i frigStiber förbuntue titt biträde met) frigS-
stepp; för öfrigt äro te sina egne herrar. I anfeente titt teraS sjö-
krig mct be Europeista staterne, hwarigenom isynnerhet Metelhafshan-
teln oroaS, fattar man ten» i Europa för fjöröfware. DeraS kaperier
ste, lifafom blant Europeerne, af enstiltta personer, met regeringens
tillåtelse. Algier är för närWarande en franst koloni. —De förcnat>e
Rikena Fez och Marokko utgöra en ärftlig altetcS oinskränkt 'monarki,
HwarS regent, härstammante från Muhamet, förer titel af Sultan. —

lubyggarue äro Maurer (AraberncS afkomtingar), Berber, Surfar,
Negrer och Jutar. LantctS Religion är ben Muhamebansta, men äf*
wen anbra religionSbefännare tålaS. Här sinnaS åtstittige manufakturer,
och hanteln är icke obetytlig; Europeerne hämta härifrån I,'fsmetel,
War, russin, hutar och ull. Ji.bpggarneS egen fjöfart är likwäl icke af
bctytenhct; wigtigare ar deremot karavanhandeln titl det inre af Afrifa,
och långs efter lusten ända titt Meffa.

A) Tripoli, innefattar hela kuststräckan från Egypten titt Tu-
nis, af inemot 9000 qwadratmilS storlek. Den är af sjöfarande fruk-
tad för sina fanbbanfar, bränningar och häftiga winbar. Landet är
isynnerhet rift på dadlar och oliver. Inwänarne stiga tttt ett antal af
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1,500,000.- Regeringen förwattas af en Pafcha, alltid en Turk, fom
utnämueS af Turkista Sultanen och HwarS Divan består af Turkista
officerare. Här märkes huswudstadcn Srtpott, PaschauS residens, med
20,000 tnwånare, befäst stött och hamn, och en nära staden belägen
triumfbåge för MarfuS AureliuS; fästn. Mesurata. Wid Lebeda
sinnaS stora, titt en del Wäl bibehållna ruiner efter den fordna fb\oeni*
ctfla staden 1..6ptt8 mazna. — Ätstittige landstaper tillhörande Sahara
etter Stora Öknen, Ivta äfwen unter Tripolitanfft öfwerwälde. En
tet af Lantstapet Biledttlgerid är ock tydande under Tripoli, der sär-
stitdt må nämnas ©abamcé, fom är en tekant Karavan-nederlagS-
platS

L) Tunis, utgör en mindre tandsträcka kring Cap 230n, fom i
föder är dels bergig, dels stepptand, men i Wester och wit> kusterne gan-
sta fruftbar, af 3400 qwadratmits storlef. Det har nära 3 millioner
inbyggare, för tet mesta Betuin-Araber. Genom en af Turkiske Kej-
saren utfärbat Firman, af ten 25 Maj 1835 blef båwaranbe Bcyen
affatt, och Tunis förflarab för en Turlist provins, fom nu styres af
en utaf Turkista regeringen tiflfatt provisorisk Chef. Här märkes: huf-
wubstaben TuttiS, belägen wit en saltsjö, fom står i förening med
hafwet, med 130,000 inwånare, famt den befästa hamnen Goeletta;
handelsstaden Kairwan, med den mest bekanta Moste i Norra Afrtfa,
och fästningen SSiferta. Ruinerne efter Kartago och Utica äro äf-
wen här bclägue.

C) Algier (Albfchir), emettan Tnnis och Marokko, ett berg-
fullt och fäteörift land, innehållande omfring 4200 qwadratmil. In-
byggarnes antal lärer stiga till 3^ mittioner. I spetsen för Regeringen
stod fordom en Dep, och war då Algier den mäktigaste af de tre Röf*
warstaterne. Nu är detta tand eröfradt af Fransmännen, som här an-
lägga en koloni. Landet delas i 4 provinser: Algier, Konftantineh,
bittert, och Tlemsett etter ©ratt de tre sistnämnde provinserna sty-
ras af S3e»;er, som äro siattstyldige under Franfrife. Här märkes huf-
wudstaden Algier, wid eit »vik af Medelhafwet, med en säker, och be-
fäl hamn famt 30,000 inwånare; städerne Konstantitteh, med 35,000
tnwånare; Tlemsett, med 20,000 inwånare; Majkara, met» 6000
tnwånare; ©ratt (år 1791 friwttttgt afträtt åt Atgier af Spanien)
met 4000 inivånare, famt befästa hamnen Mafalqttivir.

Kejfaretömet Fez och Marokko, fom innehåller nära 14,000
qwatratmil, och utgör nortwestligaste telen af Afrtfa, wit te högsta
Atlasbergen, har gansta fruftbara och angenäma tatar, rift Wattnade
af floder. Landets Wigtigaste produkter äro foppar, jern, mandel och
sydfrukter. Inbyggarnes antal stiger till 8,500,000. Landet styres af
en (©uttan, fom regerar despotistt; landtmakten utgör 36,000 man, ochsjömakten består af omkring 10 mindre krigsskepp. Kejfaret»ömet utgö-
res af: 1) Riket Fez, med hufwudstaden af famma namn, fom är
medelpunkten för RifetS handel, har 90,000 inwänare, ett af de rikaste
bibtiotheker i Afrifa, samt Wigtiga manufakturer. Städer: Mefineö,
Sultanens residens en del af aret, med talrika Mosteer och 60,000
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inwånare; Sala etter Sate, med 25,000 inwånare och en känd hamn;
Larafch etter Elaraifch, »ned fästning och betytlig hantel på Europa ;

Setnait, met fästning, 16,000 inwånare, och hamnen Martin; Satt*
ger, mct 10,000 tnwånare, säte för Europeista Konsulerne. — 2)
Rifet Marolfo, mct hufwutstaten af famma namn, fom har 30,000
iuwånare och är ©ultanenS »vanliga resitenS, belägen »vit Atlasbergen
samt omgifwen mct patmstogar; Sultanens palats utgör en egen stat
för sig sjelf och är nära en half mit i omkrets. Här märkes äfwen
staten Snera etter Mogadore. — 3) Landstapet Sus, med hufwud-
staden Tarudattt, fom har 20,000 inwånare. — 4} En del af Land-
stapet Viletulgerit, der ifynucrhet är att märka provinsen Saftlelt,
uti hwars stad, af samma namn, med 10,000 inwånare, de åt Nigri-
tien tågande Karavanerne förfamlaé.

Zitt ©paniorcrne hör den midt emot Gibraltar belägna fästningen
(Settta, som är en lanbéförwiéningsort.

Anm. Landskapet Bilebtt Igerid (Belad-al-Dsche-
rib, 2)abettant>et), söder om Atlasbergen, från Maroffansta Riket ända
titt Tripoli är till större delen en ofruktbar sandöken, fom blott här
och ber har att framwisa några gröna och fruktbara ftätten (Oaser*},
kring de från Atlasbergen ncdströmmaute ftotcr, hwilka fnart förlora
sig i sauten. lubyggarue (Berber, Araber, Negrer) äro titt största
telen Muhametaner, lefwa tels fom Nomater, tels bosatta och idfa
hantel. Lantet, fom fortom warit mera bebott än unter närivarante
tit, är nu titt cu tet beroeute af Maroffo, TunisS och Tripoli, titt en
tet oberoende.

111. Sahara etter Stora öfttett
är en torr, sa"tig, titt en tel med tiselstenar , titt en det med stpgfant»,
betäckt lantsträcka, utgörante öfwer 100,000 qwatratmil, emettan At-
tantiika hafwet, Berberiet, Nigritien och ©euegambien, anta net titt
Nutnen. Här sinnaS inga strömmar etter fjöar, på stera år regnar här
icke, hwarföre hettan är otr.iglig; här är ©tamlantet för Winten ©a-
mum. Inga trät etter bustar betäcka forten. Här och ter finner man
man lifwäl fring fätttrag fruktbara platsar, bewäxte med några palmer
och saltplantor, som tjena dromedaren titt föda. Inbyggarne äro gan=*
sta få och spridda, Araber, Berber, Negrer; indelade i flera folkstam-
mar, af' hwilfa hivar och en råder öfwer witfa beteSpfatfär, och ftpxet
af ett eget öfwerhitfwud. (in liten det af landet, är fkgttstyttigt un-
der Maroffo, Tripoli och Egypten. Här märkes: 1) Öknen Barka,
kustlandet »vid Medelhafwet från HafSwiten ©idra (Syrten) ända tttt
Egypten, ett titt större delen öde, illa odtatt och föga bcfolfadt lanb,
hwars inbyggare äro Arabista Beduiner, Maurer och Judar, hwilfa
titt en del lyda under Tripoli och titt en del under Egypten, ehuru
mera titt namnet än i »verkligheten. Pä kusterna sinnas talrika ruiner

') Rf tet Koptisia Wahe, fom betyder ett bebodt ställe
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af gamla Grekiska stater. 2} Bland de nordlige Oaferne: Landstapet
Fezzan etter Fessan, mct 70 titt 80,000 inbyggare, unter en Sul-
tan, som rcsiterar i staden Mttrsitk, wia.Ua, såsom famlingSptafS förte
Karavaner, hwilka härifrån afgå titt Berberiet, Egypten och ©utan;
stattslyltigt unter Trip li. Sihwa, ett lantstap icke långt från nort^
liga fusten, afhängigt utaf Paschan i Egypten, å hwars områte sinnaS
ruiner efter lupiter Ammous tempel. — 3} Blant te östliga Oaferne,
märfes: Landstapet Fur etter ©arfttr, öster om ©utan, wid grän-
sen af Nubictt, ett tcmligen otlatt tant, hwars Muhamcdausta inbyg-
gare trifwa en ganska betytlig hantel met ©utan, Egypten och Nn-
bien. De regeras tespotistt af en Sultan, som tillika är förste Köp-
man i tantet; förnämsta staten är Eobbe. — En bergskedja, som ta-
ger fui början öfter om Fur och löper åt norden opp titt Ltbpffa ök-
nen, utgör syd-östra gräusstillnatcn emellan Sahara och Nifiäittcrnc.
Libyska öknen Jattat östliga telen af Sahara intill Egrptens gräns —

'Wio Stora Öknens westra gräns intill Atlautista hafwct, träffar man
bergsnttarne Bojator och »Hwita berget (Sap Blauc), fom utgör norra
gränsen för siafhauteln och EuropcerneS kolonier i Afrifa För öfrigt
märkes här hamnen Portendik, Port Addy etter Hikttra med Ar-
gninsta wifen och ten lilla ön Argttin.

Titt Norra Afrifa höra: 1} K anar ie*öa ne, (156 qwatrat*
mit), fortom få fattate Lycfliga öarne, hivilfa titthöra (Spanien,
12 till antalet, af hwilfa 7 äro bebotte. De hafwa funtt ffimat, stark
hetta, titt en tet höga med stog bcwurna berg, på hwilfa probuceraS
»vin och en mängd frukter. Inbyggarne, till antalet 230,000, äro af
spanskt och norrmannistt urfprung och ifrige katholifer. De förnämsta
öarne äro: a) Kattaria, med 50,000 inbyggare, och hufwudstaden
Palmas, fom har 9000 inwånare. — b) Tetteriffa, som har 120,000
inwånare och staden S'.t Crnz, mctetpuuften för hanteln emettan Ka*
uarie öarne samt Europa och Amerifa, met 8500 inwånare, Guver-
nörens resiteuS; famt tet höga berget Pieo, fortom cu sulfan. —

c) Ferro, hwarigcnom man brufar traga ten förfta meritiauen.
2} Blant Portugisista öarne äro Mabeira (16 qwatratmil), och
Porto Santo, (2 qwatratmil) te förnämste. Matcira har ett lyck-
ligt klimat, njuter en bcstäntig wår, är gansta fruktbar, men föga otlat.
Hnfwudprodukicn är win. Inbyggarne, fom utgöra något öfwer 100,000,
äro Portugiser, Mutatter och Negrer. Hufwutstaten är Fuitchal,
Ståthållarens resiteuS, met 20,000 inwånare, och en got hamn, som
ofta beföfeS af sjöfarante unter refor titt Ost* och Westintien. — De
obebotte <©alvages*öarne titthöra äfwen Portugal.

Medlersta Afrika
innefattar Läntern? Nubien, Abtj^ftttictt, kusterne Adel och Ajatt,
Nigritien etter Sudan, Senegambien och £>fra Gttiuea meb när-
liggande öar.
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* I. Nttbicn,

fom gränfar i Norr titt Egypten, i wester titt Nigritien, i föter titt
AbpSfitticn och i öster titt Arabista wifen, är ett bergigt och flippfuttt
länt, HwarS witt uppgifWcS titt 12 a 15,000 qwatratmil. Nilen, fout
här har stora wattenfatt, flyter igenom lantet och upptager ter en be*
tytltg flöt, Bahr-el-Abiad (den b,wita stöden}, hwilkcn kommer ifrån
Mänbergen. Landet förbränneS af hettan, fiber mycket af Samunt, är
wit floterr.a gansta fruktbart, men ter Watten icke sinneS, en torr fanb*
öfen. Här erhåtteS gultfant, elfenben, sockerrör, tobak, förträfflig bo-
ffap, m. m. lubyggarue äro egentligen Nubier, en egen folkstam, samt
Negrer och Araber, hivilfa nästan alla äro Muhametaner meft åker*
brukare; men äro för öfrigt gansta ra och ofunnige. Nubien består
af åtstittige Stater, hwilfa setan år 1820, titt största telen kommit
unter PaschanS af Egypten »valte. Lantets märkligaste telar äro: l)
Nnbiflfa skiten famt Turkiska Nubien etter nortligaste telen och
fusten Aber, meb stäternc Snafem och Arkiko, wit Zlrabista »viken.
— 2} Lantet D»ongola, befant genom te förträffliga hästar, som ter
uppfödas, met» staten Doitgola. — 3) Riket Sennaav , Wit grättfen
af Abyssinien, 4000 fot öfwer hafwet, innehåttante 8000 qWabratmil,
met 1,500,000 inbyggare, styrtt af en Sultan under Turkiskt hcrra-
wält»e. Rikets hufwntstat, Settttaar, har 9000 inwånare, och be-
tytlig hantel.

Wester om Nubien ligger Lantet Kordofan, till stor det en sand-
öken; den del af landet, fom har tillgång på »vatten, är bebott af
Negrer, Nubier och Araber, som trifwa åferbntf och boffapsstötsel.
Lantet tyter, setan ar 1820, unter PaschanS af Egypten wålte.

11. Habeseh etter Abyssinien

gränfar i norr titt Nubien, i öster titt Arabista Wifen, och i föter titt
fusterne Ätet och Ajan, famt i Wester tttt okänta tänber, innehållante
15,000 qwatratmil. Största telen af tetta höglänt, kring NilenS
fällor, är bergigt, och flera bergspetsar äro betäckta met cwig snö.
Klimatet är gausta omivcrlante. Ifrån - April titt September faller
nästan oupphörligen starka regnskurar. Här framalstras en mängt för*
träfftiga protufter, fåfom: fpanmåf, win, kaffe, socker, bomutt, lin,
ebenholtz, gult och äntra mineralier. InbyggarncS antal stattaS titt
emettan 4 och 5 mittioner. De egentliga AbySsinierna äro en mct
Araberna bestägtat folkstam och lacobitista Shrisina. Utom beSfa sin*
nas här Araber, fom äro Muhametaner, och Gittas en Wilt föga
kand folkstam från bet inre Afrifa, hwilfa äro Fetischdyrfare. Landets
språk är det Etiopiska, som delar sig i 2:ne munarter: ®heezifka,
bokspråket, nu nästan utdödt> och Amharissa, hofspråfet. Konstjtifcii
är obetydlig och byteshandeln icke wiQtia,. Landet består af flera Sta-
ter, hwilfa fortom erkände en öfwerherre, Negtts fattab. (Sattas, ett
mäktigt fotfstag, fom förr woro Negus underdånige , hafwa nu tfttwäl-
lat sig makten, och inkräktat en stor del af lantet. Nitet Sigre inta-
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ger mcdlersta delen af landet, med hufwudstaden Antalo, famt staden
Axum, med betydliga ruiner efter den fordom blomstrande staden
itt!sume. Rifet Anthara etter wejlra delen , fring fjön Tzana , är
crofratt af GattaS, tillika met staten ©ontar, den betydligaste i lan*
bet, med 10,000 inivånare. Mttrd Azimais rike innefattar de södra
provinferne Efat och Schoa; och östra delen utgöres utaf kusten
£»abcfch. En tet af tet inre lantet,-äfwensom kustcrne, äro bebotte
af stera wilta foifftammar.

111. Adel och Ajan.
Atef, ett fantfgt, föga bebott fustlant, ifrån snutet Bab-et-man-

teb titt udden Gartafui, och Ajan, ifrån utten Gartafui äuta titt limen,
äsivcn ett torrt, ofruktbart, föga befotfatt tant, bebott, af Muhame-
tausta Araber och Negrer, och telatt i åtskilliga små stater. Zeila
och Berbera äro förnämsta staterne i Adel, äfwensom Magadoxo
(tscho) och 33rava i Ajan.

IV. Nigritien eller Sudan,
få fattaS hela det ofänta, inre landet emettan Ajan, Abyssinien, Nu*
bien, ©.ihara, ©enegambien och Guinea, hwars storlef beräknas titt
omkring 40,000 qwatratmil. Lantet kallas Nigriticn efter floten
Niger, som löper öttliajt., och förlorar sig i tet inre lantet, och af
Araberne ©utan, eller te fwartaS länt. Norra telen af lantet bestar
af stora slätter och santhetar; i öster är tet wattnatt af Gazellttoten;
sötra telen är bergig, stogbewuren och rif på »vatten. Lantet har äf*
»ven stera betydliga öfnar, ett hemivist för många wilta tjur. S3lant
test wäxter förtjena isynnerhet att märkas Boabat', tet största trät i
»veriten, gummi och palmträt. Klimatet är tropistt , met eutast 2:ne
årstider, ten torra och ten -regniga. Under 30 års tit hafwa Euro-
peerne sökt till att få kännetom om tenna tel utaf Afrifa, nien först i
senare titer hafwa Engelsmännen Denbam, Ctappcrton och Laing, famt
Bröderne SauterS, skaffat någon upplysning cm tetta land. Här trif-
weS hantel isynnerhet mct gult och slaswar. Lantet hör titt te bäst
befolkade telar af Afrika, är wäl vtlat och ebot af Negrer, hwilka tels
äro Hetuingar, tels Muhametaner, samt Araber. Folket är förtelatt
i stera stammar och små stater af åtskillig form. Gallas innehafwa en
stor tet af Nigritien, och ftröfiva fring hela trakten cmettat» Abyssiusta
bergen och Lupata.—De bctytligastc riken härftätes äro: 1) Bornu,
i nortösira telen, hwars inbyggare äro mera otlate än öfriga Negrer.
Ncgenten fattat Sultan, och är af Maurist härkomst. Hufwutstaten
är SBirntc, be'ägen »vit ten stora fjön Tjat, met 10,000 iuwånare,
fom trifwa en listig karavanhandel mct Fezzau, TuniS och Tripoli;
för öfrigt märfes här stäterue: Konka, Atigorttu och Digoa, met
omkring 30,000 inivånare. Unter Bornu äro åtstittige mintre Neger-
ftater stattstpltige. — 2) Söter om Bornu tor ett mäktigt Mauristt
folf, Fettatterne, IjWiltaS Regeut fattaS Bcllo, och utmärfer sig genom
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mycken civilisation. Han residerar i Sakkatu, en af de folfrifaste (lä*
der uti inre Afrifa, och innehar högsta makten fåwäl uti Ncgerstaten
hattssa, mct hufwudstaden Katto, fom uti Staten Kaschna etter
det egentliga Sudan, med hufwutstaten Kaschna och hantelsstaten
Agades (Autogaft), äfwensom i flera mintre Negerstater. — 3)
Timbnktu, (Tombuftu), en. af te största Negcrstater i ©utan, men
af Europeerne föga känd. Den är belägen på begge sitornc om Ni-
gerftoteu, i westliga telen af ©ttt»an, är mycket fruktbar och folkrik, och
regeras af en Negerfursle, fom bekänner sig titt Islam och tillika be-
herrsiar Bambarra. Här märfeS: Timbuktu, belägen en half mit
från Nigerftoden, _en wigtig hantclsstat, fom befofes af talrika karava-
ner från åtskilliga orter i Afrika; Wasfattah, ffatt Wara en ännu
större hanbelcflad, belägen 60 tagsrcfor sydost om Timbuftu. — 4)
Bambarra, en anfentig Negerstat uti tet westtiga Sudan, fom
tyder under Timbuftu; Sego är hufivudstaden, belägen på begge sidor
om Nigerftoden, med 30,000 inwånare; Gentte (Dscheuni), en folk-
rik stad pa en ö uti Nigerftoden.

V. Sett egamb ie'n
har sitt namn af de stora stoderne Senegal och Gambia, wid hwilfa
tet är beläget, och gränsar i norr titt Sahara, i öster titt Nigritien
och i söder tttt Guinea. Ifrån det fenare åtskiljt af den höga bergsked-
jan Sierra Leona och den dcrifrån kommande stöden af samma namn.
Bergen gå åt norr i en hatfcirfet omfring lantet, af hwilfet ten östra
telen är foga känt. Kusterna äro låge och slätte, gansta fruktbare wit
floberne, men eljest santige och öte; hettan är gansta starf och ofta ra*

fa här sytostliga orkaner, som åtföljas af en förfärlig åska (tornatos).
Här protuceras rtS, peppar, bomull, intigo, ebeuholtz, gummi, gult,
foppar, elfenben m. m. Hanteln härmed trifweS af Engelsmän, Frans*
män, Hottäntare, Danstar och Nortamerifanare. Inbyggarnes antal
fan icke bestämmas, lifivät är tet icke obctytligt. De äro bels bofaste
Negrer, tels Mohrer, hivilfa äro Muhametaner och bo i tätt. Titt te
förra höra ManbingoS, lalofer och Felnper; till te senare fyniahö
etter Fulierne, fom äro samma fotf met Fellaterna. Dessa folkstam-
mar äro förtelate i många små stater, af hwilka te märkwärtigaste äro':
1) Fuliernes land, på åta sitor om (Senegal, förtelatt i flera
stater, hwilfas öfwerhufwut är Kamba, en Muhametanst ofwersteprest,
fom residerar nti Gumel etter Agnam. — 2) xiatoferitcé
lanb, emellan Senegal och Gambia, hwilfet betas uti 3:ne distrikter :

a) Ssurb»3a,lof, meb hnswndsladen Hikarkor, der stora lafof rcsitc*
berar b) *>oval, fom teherrstaS af en så fattat Brak etter Kung; c)
Kajor och Boal, HwarS Regent förer titel af Daniel. — 3) Ma n-
dingos lattb, wid Gambia floben; landet är dclatt emellan flera
Furstar. De wigtigaste staterne äro: Galant, hwilkcn triswer betvt-
lig hantel; Bambuk, rikt på gult; Vottdit; Salum eller Bursali;
Barrah; Pany; Wulli famt Bissagos-oartte, en samling af 16
öar wid mynningen af Rio Grande. I dessa sistnämnde 3 Negcrstg-
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ter sinnaS stera Engetsta, Franska och Portugisista hantelsplatser. Dep*
utom innehafwa: 1) Engelsmannen : ön 3ame3, några mit frän Gam-
bias mynning. — 2} Fransmännen: ön Senegal, mct fästningen
Louis,- och ön Goree, met en stat af famma namn, famt fästningen
St Michael. — 3} Portugtfarne : staten Kachao (Kaschao), på
kusten wit floden Stt Domingo, fätet för en Portugisist Guvernör,
met 8000 inw.ttlarc, famt ön SMSfao, som har en got hamn.

VI. Öfra Guinea etter det egentliga Guinea
sträcker sig från bergen (Sierra Leona titt utten Lopez Gonfalvo, emel-
lan Nigritien och Etiopiska hafswifen. Diet inre af tetta tand, fom
höjer sig mot Kong^bergen, är nästan attbeleS obcfant, men fusten är statt
och bördig och har förträffliga hamnar. Lantet är riftigcn förfett met
många slags protufter. Inbyggarne äro hetniste Negrer , af många
stammar, hwilka äro hwarautra mycket olika i fpråf, otling, farafter och
feter, men hafwa åtta mycket förtrocute för hexcri. De idfa mest åker*
bruk, och afyttra titt Europeerne gult, elfenben och stafwar, ivaror, fom
te hämta frän tet inre af lantet. Lantet är fördeladt ien myckenhet
ftttn monarkiska och republikanska stater, der meuuijkolif och mcnnistors
Wälfärt föga af tas. Det förtetaS i fem biflrf : 1) Sierra Leona-
distrikt.'t, från (£ap Verga anta titt floben Mcfurato. Denna full
innefattar stera Negerstater och åiftitti^a öar. På Sierra Leoua-fusten
märkes: Bittista kolonien Sierra Leona, anlagt 1793 af ett
Engelskt ko npagni, för att bibringa Negrerne kulwr och att upphafwa
stafhanteln. Oaftatt te många mistöten som träffat kolonien, räknar
ten lifwäl 26,000 inbyggare. Vritterne ' utföra härifrån gultant,
elfenben och gummi. Freetown (Frifaun), är hufwutstaten i kolo-
nien och Guvernörens resitens., — 2) Kusten Malaghetta etter
Peppark ttsten, från stöten Sierra Leona till Palmaé-übben,
har flit namn af ten sa kattate Guinea-Pepparn (Malaghetta) etter
ParatiSforn, som här erhåtteS. Det inre af lantet är Europeerne att*
teles obekant. Pä kusten hafwa Nortamerifanarne anlagtt en koloni,
ten te fattat 2ibevia, och hwilfen met untantag af Agenter, Läkare
och MiSfto.iärcr, cntast består af Negrer, hwilfa alla åtnjuta Ameri-
fanke borgares rättigheter, och för hivilfa Förenate ©taternes lagar
äro gällante. — Tand- etter Elfenbenskusten, anta från PatmaS-
letten titt utten Tres Puutas. — Hwartera af tesfa trenne tistrikter
är tttatt i mänga entaft titt namnet fänta Negerstater. På tenna
hft hafwa 2)anstar, Hottäntare och Engelsmän några etablissementer.
— 4) Guldknsten, titt floben SSotta, wit hwars mpnuing sinnes
en Archtpelag af mer än 100 mintre öar Mäktigaste ftaten på ben*
na kust är Ashanti, fom genom krig och eröfringar unber senare åren
wunnit en fa betytlig tillwärt, att ten tnberäfnabt sina vatatt- och
lytlänber, äger 3 lioner inbyggare. Krigémafttn stiger till öfwer
200,000 man. TX'nna Negerst.it ilvreS af en Arffonung, hwars brö-
ter etter systersöner äro närmast i arpljten. Wit Konungens begraf-
ning blir hela tefj betjening fläktat. Hwarje stor stat temna/ 100,
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och mindre 10 mennistor titt denna blodiga fest. — 5} Slafkusten,
sträcker sig från stöden Volta titt udden Lopez Gonfalvo, med rikena:
a) Dahomé, hwars regent, fom altfes för en Gud, är den största
despot i werlden. Menniskooffer äro allmänna, mord ett Konungens
tidsfördrif, och test palats prydt nied hufwubstölar. Bland tesi armee
sinnes äfwen en corps ererccratc qwinnor met et» general, officerare
och musikanter af teras föu. Hufwutstaten är Abomeh; förnämsta
hantelsstaten Avatte. Wit staten Savi är ett mycket besökt tempel,
hwarest mait förivarar och tittbetcr en storm orm (Debbop),fom upp*
passas af presser och 40 jungfrur. Detta rife är un erösratt af
Afhanteerne, och stattstpldigt unter tem. — b) Ajois, unter en mäk-
tig Konung; inbyggarne krigiska hafwa stora hjortar och trifwa wit*
sträckt handel. — c) Vettiit, en fortom mäktig Ncgerslat, met 100,000
krigare. Ingen af untcr'atarnc wågar nalfaS Konungen. %tta fwåra
arbeten måste förrättas af qivtnfönet. Hufwutstaten heter SSctttn.
Detta rife är nu äfwen unterkufwatt af Afhanteerne. — t} Mahier-
neé land, är telatt i flera fmå fristater.

På Gultkustcn äga Europeerne några tistrikter, nemligcn: 1) En*
gelsmännen: Cabo Corso etter Gap Coast (Kcp Kohft), hufwut-
fastuiugen på tenna kust, säte för eu Guvernör och hufivntplafen för
pärWarante Engelska pantelt», scmte flere stansar. — 2). Hottänta»'*
ne: fästningen: Etmttta etter Stt George dclla Mina, säte sör Ge-
neralguvernören, scmte flera andra skansar. — 3) Fransmännen: Fort
it*ratt9ots, m. fl. —- 4) Danstarne: fästningarne Ehristiansborg,
SPrtttbfettfteett, Kongsteen och Augustenborg. — 5) Portugisarne:
kastellet Glnegneh (Glegoa). — Pa Slafkusten äga Engelsmännen,
Fransmännen och Danstarne äfwen några små besittningar.

Emettan Cap Formoso och Eap Lopez ligga i sydwcsi de 4 Guinea*
öarne, af hwilka Fernando del Po, Prinsön och Anitobon titt*
höra (Spanien, och S:t Thomas Portugal. Alla producera en myc*
kenhet socker och ädla frukter.

De titt denna del af Afrifa hörande Gröna uddens eller Cap-
verdiste öarne, titt antalet 10 fom tittb]öxa Portugat, ärd gansta ber-
giga och föga odlade. De frambringa tifwäl falt, socker, bomutt, tntt*
go m. m. Inbyggarnes antal stiger titt omfring 70,000; te äro af*
komliugar af Eurpeer Met Afrikaner, eu gansta ful, negerlik, trög och
okunnig mennistorace. 1} Stt lago, met staten Nibeira graude
och hamnen tyvaia, ter JDfttntiefarare pläga intaga proviant; 2)
<San Nicolo, ten fruktbaraste af alla tessa öar; 3) Fnego, met en
vulfan; 4) Brava; 5) Majo; 6) Vonavista; 7) Sale; 8) San
Lucia; 9} Satt Vincent; 10) San Antonio.

&>&bta Afrika
består af Nedra Guinea etter Stöestra Ättftlättbertte; (BHopicn
etter bet ittre landet; SPftva Kustlauderne; Kap eller Södra
Kustlandet.
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I. Nebra ÖJuittcct,

äfwen kusten Kongo fattatt, sträcker sig från lanttutten Lopez Gon-
falvo äuta titt Swarta utten (Cap Negro). — Den öfriga,, telen af
Wcftra kusten, anta titt Kap, upptages af ten fåfattate Ötcfusten,
hwilfen antingen är öte etter ofänt, emedan Europeerne ter ej t»rif»va
någon hantel. — Norr om utloppet af ten genom tantet löpante stö-
ten Zair, fom anses, fjön StgutluntaS utlopp, är stranten låg och
höjer sig småningom, mct bestänbigt grönstante stogar, ängar och otla*
te falt, ten sobra ftban är deremot hög och brant, »ned santiga men
tock fruktbara slätter. Samma protufter äro här som i öfra Guinea.
Inivanarne äro bosatte Negrer af mångfaldiga stammar, titt större te*
len Fetischtyrfare. Santet är telatt i många större och mintre monar*

fiska stater. Portngisarue hafwa bemäftigat sig hela lantets hantel och
unterlagt sig te flesta Negerstatcrnc. Netra Guinea består af åtstitti*
ga riken, hwaraf te märfwärtigaste äro: 1} Loango, mct hufwutor^
ten Loango etter SSuali, ten oinskränkta herrstaute Walfonuugens
(Mani fattat) resitens, samt riket Attgott, met hamnen Gabinde
eller Kabcnba, ter starf stafhantel .trifweS. — 2) Kafottgo , met
hnswutortcn Kinguela, och ten af Européer besökta hamnen Malem=
ba. — 3) Kongo', fom protucerar silfwer och toppar, hivars Konung
är stattslyldig unter Portugtf/arne , mct ten Portugisista staten S'.t
Salvador eller Kongo, som har 40,000 inivånare, samt tyemba ,

met 10,000 iuwånare. Flera af lantets inbyggare äro omwänta titt
christentomen. — 4) Angola, unter Portugisiskt »välte, met staten
S?t Panlo be Loattda, som är sätet för Portugisiske Vice Konungen
och har 8000 inwånare. — 5) Vettgnela, mct en af Portugiferne
beroende Konung, Och staten Stt Philip de Vettgnela, säte för en
Portugisist Guvernör.

11. Etiopien,
etter det inre landet af Södra Afrifa, är ost nästan alldeles obekant.
Den yttersta punften i det inre af Södra Afrifa, tit Européer hittills
kunnat framtränga, är Vcetjtiatterttes etter Vooshooattas tant,
hwilfas hnfwutstad Litäktt (Leetako), belägen i en mycket fruftbar
traft, blifwit förstörd i ett borgerligt krig. — lubyggarue iiti Etiopien
äro Negrer, hetningar, krigiska, grymma och friugströfWante. De teta
sig i 3 husivutfolf: Shaggaö, som innehafwa ten Westra telen af
lantet, från Cap Negro tttt Månbergen, tet grymmaste blant åtta folk,
hwilkas Wäfiuft är förtärande af mennistokött och menuistoblat, hwilfa
icke ens uppföta sina barn, utan bibefyåttat genom röfwatc barn från
äntra stammar. Det mäktigaste af teras riken är Attziko. (Sallad,
som innehafwa östra telen af lantet, äro äfwen ett grymt folf; och
Kasserne (oct är otrogne, hwilket namn Muhamctanerne gifwa alla
tem, hwilka ej bekänna sig titt teras religion), fom hafwa sina bo*
ningSpiatfer i ten sötra telen af lantet. Dessa atta äro åter sörte*
late i måugfaltiga stammar, unter särstiltta anförare. Kafferne äro
mintre wilta, trifwa bostapsstötsel och något åferbrut. Mellan de
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begge förstnämnde folfstagen statt ett förbund Wara upprättat!, HwarS
hufwutföremal är att hintra ChristentomenS utbredande.

111. &>itva Kttstlänbertte
af sötra Afrifa, innefatta Zanguebar, Mozambik, Sena och Natal.
Dessa tanter hafwa ett lågt läge, och äro terföre blottiläfite för haf*
wett öfwerswämningar. Klimatet är gansta hett och futtigt, och liffont
i te öfrige af Afrifas fustläuter unter heta zonen, för Européer högst
osuntt. Här protuceras mais, ris, bomutt, socker, gult, ambra, o. s.
w. lubpggarne äro tels Kaffer (mest Hetutugar}, tels Muhametan*
ffe Araber. Portugiserne, af hwilka te steile Regenterne i lantet äro
beroente, hafwa långö åt fusten strötta besittningar.

1) Kusten Zanguebar, (hwilfet namn man ofta tillägger hela
östra kusten), sträcker sig från Cap Detgato titt kusten Ajan, och är på
Westra sitan owgtfwat af en stor bergSfebja. Lanbet. är belabt i »nån*
ga små stater: Melittbc, met en stat af samma namn och ten be-
tytliga hantelsstaten Mombaza, bebott af Araber ; ©uiloa, hufivut*
sätet för stafhautctn på tenna fust, nt. fl.

2) Kusten Mozambik, från Cap Detgato titt stöten Kuama eller
Zambefe, ä5 äfwen fortelat t många fmå stater. Hit räfnas äfwen
ön Mozambik, fom titthör Portngffarne, och hwilfen är en hufwutort
för Portugisista hanteln i te omfringliggante farWattuen, met staten
af famma namn, fom har en ypperlig hamn och 12,000 tnwånare»

3} Supen Sena etter Sofala, emettan stöten Zambefe och Helge
Anttf-flotcn. Här märkes: Rifet Monontotapa etter Mokaranga,
på begge sitor om bergsträckningen Lupata, met ten åt Portngi arne
tcmnate staten Sena, wit stöten Zambefe. Sofala, met ftaten afsamma namn, ter en af Portugisarne afhängig Konung resiterar.
Rifcna Sabia, Inhambane och Manipa äro för Europeerne nä*
ftan obefaute.

4) Kusten Natal etter Lagoa, fon» också tattaé Terra dos Fu-
mos, söder om Helge Ands-floden, ända till Kap etter Hotteutottslan*
bet, är öbe och föga bekant.

IV. Kap etter Södra Kustlandet
utgör södra hörnet af Afrifa, gansta bergigt och klippigt, famt mycket
omwcrlanbe, både i anseende titt klimat och jordmån, innehållante om*
fring £000 qWatratmit. Lantet liter i allmänhet af Wattubrist, har
många stora högstätter, blant hwilfa Karroos äro de bekantaste, be*
Wärfa mest met saftiga wäxtex och större beten af året förtorfate.
Lantets älbste inwånare äro Hottentotter, fretlige hetniste nomaber,
tetate i många stammar. Voschiesmäunerne , ett wiltt, trolöst folf,
ströfwa i tet inre af tantet och lefwa mest af rof etter af te stora
fwärmar flygante gräshoppor, hwilfa här äro en lantsptåga. Då Hol*
läntarne fetermcra togo Kap i besittning , bitfänbcS en mängt Hol*
täntste kolonister, fom sysselsatte sig met boskapsskötsel, åkerbruk ochWinplantering. Dessa kolonister fortsätta ännu, setan lantet kommit
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unter Engelskt Wälte, samma yrfen , och exportera betydligt af landets
protukter. lubyggarnes antal stiger titt omkring 130,000, hwaribland
40,000 hwita. Här sinnes endast en siad, Kapstaden , omgifwen af
te så fattade Tafel-, Lejon- och DjefWulébcrgcn, mct 30,000 inwåna*
re, fastett, steppöWarf, utgöraute hwilopunften för te sjösaranbe på ten
flora resan emettan Europa och Intien. Det berömta Konslauzia-wi-
nct fccreteS af trufwor som iväxa uti ten i granstapet af ftat»e»t beläg-
na bergstrakten Konstanzia.

Södra fikas Öar ligga titt en del i det Indiska, till
en tel i tet Etiopiska hafwet.

1} I Intista Oceanen: a) Madagaskar, den största Afrikanska
ön, sttijt» ifrån fasta tantet genom Mosambifsta kanalen, har omfring
4^ millioner inbyggare, innefattar 12 af hwarantra oberoeute Stater,
och innehåller ofiver 10,000 qwatratutil, etter nära samma storlek, som
hela Systlattt. Ön är genomsturen af en hög bergsfetja met en mängt
sma stöter, har cu gansta bördig jortmån och stort öfwcrftöb på iifs*
medel, bate af tjur- och »väittrtfet, bomutt, intigo, peppar, silfe, me*
tatter och ätla stenar. , Inbyggarne äro Negrer, men uppblautate af
Araber och Mataper, allesamman hetningar, itka åkerbruk, atssitligc
handtwerk, och hantel på fasta lantet. Deras rcgenters matt är in-
skränkt af aristokrati. Européerna haf»va inga besittningar på ön. —

b) Ksmoriffe öarne, 4 titt antalet, (70 qwatlatmi»), mellan norra
spetsen af Matagastar och fasta tantet, äro ofruktbara, bebodda af Mu*
hametanfta Araber och hetniste Negrer, unter en egen regent, som re*

siterar på ten förnämsta ön Anjttan etter Hinznan , ten Cfiiutiefa*
rarne »vanligtwis besöka unter sina refor. - o) Amiranicrite eller
Amiralitets-öarne och Mahe- eller @ecl)ellcs:öarnc ligga brctwit
hwarantra; de förre räknas titt Portugisista besittningarne; på te sist-
»lämnte haswa Engelsmänncrne anlagt ett nybygge till odling af mustat
och fnMmeglifeträt. — ä) Mafkarencrne, bestå af öarne Isle Vottr-
bott etter Steuttion, som titthör Frankrike, och S't Maitritiuä (Mo-
ritzön, före 1814 benämnt ; Islc te France) , fom tillhör Englant.
Dessa öars gemensamma protufter äro: faffe, socker, intigo, mustat,
fryttneglikor, tobaf och bomutt. På ten förstnämnta, fom är fruktba-
rast, finnes 100,000 inbyggare, samt stäternc Stt Denis och S:t
Paul; pa ten siflnämnta, fom ligger mucket blottställt för stormar,
»nen som protucerar en mängt fryttor, sinnes äfwen omfring 70,000
inbyggare, samt orterne Port Louis, Port Bourbon och ben nya
staben Bourg-Mahé. Destutom tillhöra Engelsmännen te små öarne:
Stego ©aretas, Rodrignez och Praslin.

2) I.Etiopista hafwet, etter Wit westra kusten af Södra Afrifa
ligga: a) Ön S:t Helena, en klippa i hafwet, tillhörig Engetsta
Ostintista Kompagniet, nyttjas såsom en förfrimingsort för teras stcpp,
ehuru ten icke en gång fatt lemna tillräckliga förråter för öns egne
inbyggare; ten har emetlertit blifwit »näffwärtig såsom f. t. Franste
Kejfaren Napoleons fängelse* och tötsort; — b) Afcensiott, äfwen
en Englant tillhörig o, nortwest om Stt Helena, lifa bergig och ofruft*
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bar fom ben, men äganbe en gansta gob hamn; — e) Förfrissnings»
öarne, (titt år 1810 kallade Sdftatt d'Aeunha) 3:ne till antalet,
fydwest frän Kap, få rikt uppfyllde af foglar, att man ofta måste
med käppar bana ftg tt>äg bland dem.

Amerika,
fom fenare än de öfrige tre redan bestrifne werldsdelarne npptäcktes *),

innefattar femte en mängd fmärre öar, 2:ne Stora Spaiföav Norra
och Södra Wmevifa, med 40 millioner inbyggare.

Norra Amerika
fammanhänger genom Panamanäfet med Södra Amerika. Ur-inbyg-
garne hafwa nästan öfwevattt af Enropeerne fcltftmt fordrifna till det
inre af landet, och pä många ställen har Enropeerne äflbeleS ntrotat
dem. De från Enropeerne härstammande inbyggarne likna (Suropeerne
j fpräf, religion, odling od) seder. Kreoler kallas de af landets in-
byggare, fom i Amerika äro födde af Europeista föräldrar, od) Mesti-
jee de, fom hafwa en (£urope till far och en SJmertfanffä tttt mor.
Genom be från Afrika fåfom ftafmar hitförde Negrer, t)W\lta våtnat
titt flera millioner uti Norra och Södra Amerika, har landet afmen
fått en betydlig tillökning uti folfrttångb. Barn af Enropeer och Ne*
grer kallas Mulatter, och af Indianer och Negrinnor Zambos.

Norra Slmertfa kan indelas i följande 7 hnfwnddelar, nemtfgen}
1) Gstimaländerne; 2) %via Indianernes länder; 3) Brittiska
Nordamerika; 4) Förenade Nord-Amerikansta Staterne; 5)
Mexieos Förenade Stater; 6) Förenade Staterne af Central
Amerika eller Guatemala; 7) 9Söeftittbten*

I. Sskimäländer
kalla wi de delar af Norra Amerika, hwilkas nr-inbyggare aro Esttmåer.
Dessa länder ntgöra norra delen af östra knften, od) åxo betagne fring

*) Ehuru Gröntand, och måhända andra delar af Norra Amerika, uti Tionde
århundradet blefwo upptäckte af Isländare, och man äfwen trott sig finnaspar af Phoenicisia kolonier (?) uti Guatemala, nemligen den 1789 ur jorden
uppgräfna urminnes staden Huel,«et-pallan, sa är likwäl den odödlige Co-
lumbus att anse för egentliga upptäckaren (tf Amerika ar 1492. Sitt namn
erhöll den dock af Florentinarn Amerigo SBefpucci (1497). Tidigt nebfatte
ftg, uti de bördigaste trakterne, (Suropetsié kolonister, och landet eröfradeS för
Europeiska regeringarnes räkning. Under senare hälften af sistförflutna sekel
afsiuddade sig först Norra Amerikas förenade Stater Englands öfwerwälde;
och under det närwarande hafwa alla SpaniorerneS och Portugisernes besitt-
ningar pä fasta landet förklarat ftg oberoende af Moderlandet.
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Hnbfons* och Baffins-wikarne, samt de okande knsterne emot Ishafwet.
De hafwa åtta ett gansta fattt klimat och ert ofruktbar jordmån med
höga kala eller ftlöbetackta berg. Produkterne äro petöioerf, sist, labra-
dorsten och många mineralier. HwatsifTfångflen wid kusterna är betydlig.
Estimäerne äro ett ohyffadt och ofnyggt folk, fntå till towtett, till stör-
re delen hedningar, nomader eller fistare. De äro utan ordentlig re-
gertng, men oberoende af Europeerne, font tillegna sig knsterne, der de
anlagt kolonier. De hit hörande länder äro:

1) Grönland, en, stor ö, belägen öster om 33affttt$*ttnfen.
Till sin norra gräns ar den alldeles okänd och ben östra kusten, fom
är den äldst bekanta, och af Norrsta inbyggare befolkade, har feberme-
ra i 400 år warit nästan otillgänglig, i anfeenbe titt isberg; men pä
fydwestra sidan finnas några Danfta kolonier. Landet är gansta ber-
gtgt, Med ett kallt tiimat ; nten har flera heta källor och slocknade vul-
kaner. Vegetationen är t dalarne icke fattig, men träd blifwa här en-
dast dwerglika bnstar. Skalar är,o dest wfgttgaile produkt. Ur-infödin-
garne äro Estimåer, fom äro oberoende af Dansta regeringen, för hwars
besittning Grönland anfeé. — Zitt denna trakt af Amerika räknas af*
wen Spetsbergen, höga klippor, belägna längst oppe i norra Ocea-
nen emellan Europa och Amerika. De aro öde och befökas endast af
Hwalsistfångare.

2) Polar* Länderna, nordwest om Vaffins-wiken, upptäckta tsenare åren af Engelsmannen Parrp, äro ännu föga kände, och bebod-
de af fmutsigt kopparfärgade Erifimåer, hwilka kläda sig med stälhudar
och tefiotf af sist, Mar och fjöfoglar, hwilka fenare förtäras rå. Lan-
bet närmast SSaffutétotfen har blifwit tattatt Norra Dewon och stft-
jes genom Barrowsnndet från Prins Wilhelms land.

3) Prins Wilhelms land ar beläget emellan Hubfonö och
Baffinswikarne, bestående af twenne stora halföar, med fiera stora
hafswikar och öar, hwars knster ännu äro obekanta, Landet är nästan
öde; dock sinnas någre fpridde Ssttmåer. I Baffinswiken finnes en
stor o, lamesö, hwars storlek och belägenhet ar gansta ofäfer.

4) Nya Wales fattat länderna belägna wester om Hndfons-
wiken, utgörande en sträcka af 14 till 16,000 qwadratmil; de äro gansta
ödslige och ofruktbare; men i fodra belarne stogbewurne. Utom Esti-
måer ftnnas här äfwen några Indianer. På kusterna har Engelsta'Hndfonsbay-kompagniet några handeléptatfar.

5) Labrador eller Nya Britannien, en gansta stor halfö,
innehållande omkring 20,000 qwadratmil, emellan Atlantista hafwet,
Hndfons-fund och Hndfons-wiken, i föder fammanhängande med Kanada;
ett rysligt wildt och fattt tant. Estimäerne bebo dels det inre hög-
landet och lefwa af renar, dels knsterne och lefwa af fiste, t ewig fefb
med desfa lefwa några Indiansta stammar. Handeln tillhör uteslutan-
de Engelsta Hndfonsbay-fallstapet.

11. Fria Indianernes Länder,
utgöras till större delen utaf det inre Nordamerika, hela nordwefira
kusten från Ishafwet till Oregan i de förenade ©toterne. ©e äxo
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föga känbe af Européer, hwilka endast på knsterne hafwa några nybyg-
gen och handels-neberlag. Dessa iäntext storlek kan t anfeenbe till be
obestämde gränsorne och okande fufiterne af léhafwet icke bestämdt npp-
gifwas. Landet är uppfv;tbt af berg chwaraf en stor bergskedja, känd
under namn af klippiga bergen, sträcker sig långs hela landet), fjöar
och moras. Af fjöar märkas fft)unerhet Winnipeg, Athapeskow och
<Slaffjöit, hwilka bada sistnämnda falla uti Ishafwet, genom Mak-
kenziefloden. Senna och Koppargrufflodens längre t öster belägna
mynning äro de enda puttfter matt känner af norra kusten, hwilken ar
fcegraftven under snö och is. Sen ar ofruktbar, stoglös och obebodd;
på klipporna wära ymnigt flera fafarter, som tjena menmstor titt föda.Emot föder bliv klimatet mildare, jordmållen bördigare, landet betädt
af stora ffogar, uppfyllda af wilda dfur, fåfom urorar, elgar, renar,
hjortar, björnar, teoparber, »vargar, o. f. w. Pelswerk är förnämsta
handels-artikeln. Inbyggarne äro hedningar, titt större delen jägare ochfistare, fördelade i en mängd stammar, utan att wara förenade till nå-
gra stater eller rf fen. De bekantaste Indianste folkstammar äro: Kop-
par-Indianer, i hwilkas land finnes rikt förråd på gedigen koppar,
hwilken de förstå att fmida; Ehippeways, med en benndranswärd
uppöfwad luktorgan. Irokeserna haftva anlagt stolor och' antagit till
en bel Europeiska seder. Städer finnas Itftoål inga och få bebyggda
orter.

Pä kusten, hwars norra del diptfavne tillegna sig, märkas: 1)
Rysta besittningarne på halfön Alaschka, ön Kodjak, med stan-
fett S:t Paul, samt en liten stad af famnta namn, fom har god hamn;
och 2) Engelska handelsplatsarne wid Nutka och Konung Georgs fund.

111. Brittiska Nordamerika,
hwarunder blott inbegripes den del af Brittiska länderne uti Norra Ame-
rifa, som har en behörigen organiserad ftprelfe, innehåller 14 titt 16,000
gmadratmil, och gränsar i norr titt Hudsons mif och Estimå-länderne, i
öster titt Atlantiska hafmct, i mester titt de fria Inbianerneé område, i
föder tttt Förenade ©taterne. Dest förnämsta delar äro 1) Guverne-
mentet Newfoundland (Njufttndländ), innefattar ön Newfound-
land etter Terreneuve, famt de i Sorettjmtfett belägtte öartte Anti-
cofti och de 7 Magdalena-öarne, famt ön Vellisle. Wid New*
foundlands fuster äro stora sandbankar, på hwilfa ett otrolig mängd
fabels» och andra forter stor sist fångas af Engelsmän och Fransmän.
Hufwudstaden är S:t Johns s^DfchonS), Guvernörens' fäte, med
12,000 tnmånare och förnämsta nebertagéptatfen för fisterierne. Nära
här inwib ligga Fransta öarne @:t Pierre och Miquelon.

2) Guvernementet <s:t Johns innefattar blott ön S:t Johns
eller Prins Edward, meb staben (£harlestottw, Guvernörens restbenö.

3, 4, 5) Guvernementerne Nya Sfottlanb, Nya Braun-
fchweig (Acadia), och Sap Breton. Nya ©fottlanb är en halfö,
omgtfmen af hafswifen ©:t Sorenj, Atlantiska hafwet och Fundy-wifen,
famt genom en fntat landtunga, förenad nteb Nya Braunfchweig, hwil-
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ket sistnämnda land genom S:t Lorenzstoden är stiljdt från Kanada, och
genom floden Srotr från de Förenade ©taterne. Här finnas stora sto-
gar med en mängd dfur, hwilkas stinn begagnas till pelswerk; landet
produeerar mäts, fpanmål, lin, hampa; äfmen finnes tillgång på fern,
stenkol famt sist. Inbyggarne, omkring 200,000 till antatet, äro dels
engelsmän, dels Tystar. Hfllifog (Halifax), är hufwudstad i Nya
Skottland, famt fäte för Guvernören, med 15,000 inivånare och god
hamn; hufwudstaden i Nya Brannfchweig är Frederikstown, der Gu-
vernören ock har sitt residens. Ön Eap Vreton har ansenliga ssogar
och kabelfosisterier famt rik tillgång på stenkol; uti staden Sidney re-
siderar Guvernören.

6 och 7) Brittifta Kanada (Känäbä). fördeladt uti 2:ne Gu-
»ernementer, Nedra Kanada etter Quebeck, ochÖfra Kanada
eller Aork, är beläget mellan ©:t Lorenzftoden och Estimåländerne,
har ett hårdt klimat, många berg, flora siogar och temttgen fruktbar
jordmån. De fyra stora fföarne: Tracy (Ofra Sjön) Huron, Grie
och £>ittarto äro ttö en del belägne inom landet; har ligger äfwen
det stora »vattenfallet Niagara. Inbyggarues antal stiger till 900,000,
af hwilka största delen äro infödingar, Chippeways och 3rofefer, famt
fransmän. Landets hufwudfakligafte produkter äro peléwerf och träwa-
ror, äfwen fpanmål och lin. Hufwudstaden i Nedra Kanada är Qne-
beck, med 23,000 fnwånare, förträfftig hamn, arfenat, fätet för Ge-
neral-Guvernören och Guvernören. Dessutom är att märka siäderne:
tyovf, fätet för Guvernören öfwer iDfra Kanada, med 4000 inwå-
nare; SrotS Nevieres, med betydliga fernmanufafturer; Montreal,
med 26,000 inwånare, stapelstad för handeln med pelcwerf.

8) Bermudas-öarne, belägne i SUtanttfta Oceanen, till an-
talet 3 till 400, af hwilka de fieste äro fmå, ofruktbara och obebodda,
utgöra ett eget Guvernement, men lyda under General-Guvernören i
Kanaba. Klimatet är likwäl gansta fnnbt och milbare än uti nyfinämn-
da lanbstap, få att här måxa flera fybfrukter och en art af @n, Ceber
faflab, fom lemnar förträffligt steppéwtrfe. Den största ön är 3Ber=
muda; på ön Sxt Georg, med en stad af famma namn, reftberar
Guvernören.

Pä nordwestra kusten, i det få kallade Nya Hannover och Nya
Eornwales hafwa Britterne några etablisfementer.

IV. Förenade Nordamerikanska Staterne
äro omgifne af Mexico, Snbtanerneé länder, Engelsta besittningarne,
Atlantiska hafwet och SDtexicansta wiken; t fenare åren hafwa gränforne
biifwit utsträckte änba titt Stitta hafwet. Lanbets wibb utgör 116,000
qwabratmil. — äßtb fufterne är landet statt, men be inre belarne ge*
nomstäras af betybliga bergsträckor, Aleghanyåfen, be Apalachista ochS3lå bergen, och deras ändlöfa utgrentngar. I norra delarne af lan-
det är klimatet kallt, men emot föder warmare, äfmenfom wester om
Apalachista bergen, unber famma latitud. Knappt någonstäbes känner
man hastigare och häftigare omiverlingar i wäberleken än härfiäbeé,
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frän ytterlig hetta till ytterlig kölb. Det regnar här bnbbelt fä mycket,
fom i Europa. De förnämsta floberna äro: Missisippi meb Vhio
och MtSfurt, Connecticut, Hudson och Northfloden, Delaware,
Susquehannah, tyotowntaf, Savannah och Maryfloden. Wid
gränfen af Kanada sinnas fföarne: Michigan, Hfra-Sjön eller
Tracy, Huronfjon, Erie, Dntario samt (sbamptaiit och Qneida.
Vanbeté börbighet är gansta omwerlanbe; börbigast äro be få fattabe
Savanner (stora låglanb längs flobertta, fom af beéfa öfwerfwämmas)
wib Missisippi och bef; tiflflöben; äfwen finnas fanbsträckor och en stor
faltstepp wfb en gren af Slrfanjaé. Förnämsta probukterna äro fpan-
mål till öfwerftöb, isynnerhet hwete, mais och ris, mycken frukt, lin och
hampa; famt i be sybligare fiaterne: focker, tobak, inbigo, "bomull och
silke. Sanbetö ftora stogar bestå af talrika och högstamniiga träbstag.
Bostapsstot eln brifwes meb framgång nnlbt sinnes i ymnighet och
»vattnen äro sistrika. Ur bergen hämtas fem, koppar, marmor och an*
bra mineralier. — Hanbet och manufakturer tilltaga bestänbigt, likwäl
htnbraö fabrtferne myrfet genom be höga arbetölönerne, förorfakabe af
lättheten att erhålla och föba sig af lanbtegenbomar. Hanbeln är blottt-
firanbe. Till wetenstaperneS beforbran finnas åtstilliga Universiteter och
anbra läroanstalter, inrättabe på Engelstt fatt. £>esfe stater bilba en
bemokratist fristat, ber högsta makten bwilar hos Generalfongreéfen, fom
består af Presibenten, Senaten eller Ofwerhuiet och Repre "entanterneö
kammare eller Unberhufet. Presibenten, fom toätfeö hwart fferbe är,
har rättighet att göra nåb, förer högsta befälet öfroer krigsmakten, ut-
nämner alla statens embetsmän, har uppsigt öfwer kollegierne, famt i
allmänhet hela ben toerffiältanbe makten; titt bitxåte utsäljer han sig
ffetf en konfelf. Inbyggarnes antal stiger titt 17,200,000, hwilka bestå
bels af inföbbe, bels utaf Européer, af olika nationer, fprak, relfgton,
obling och feber, isynnerhet Engelsmän, Tystar och Neberlättbare. Alla
bofatte mebborgare njuta lika fri* och rättigheter, och sinnas inga pri-
vilegierabe stanb eller religioner; en fullkomlig religionsfrihet filtåtes.
Reguliera krigsmakten stiger i frcbétib till 15,000 man; men meb lanbt*
milifen, af hwilken större belen är bewäpnab, till en million. Sjömak-
ten utgöreé af 12 Liniestepp, 17 Fregatter och öfwer 100 minbre krigS-
stepp.

Som folimängben i Norbamerikansta staterne är bestänbigt i stör-
sta tilltaganbe, och republikernas antal ökas, allt fom be provinser win-
na tillwärt utaf inbyggare, hn>t(fa i konfeberationen blifwit upptagne,
fä är icke heller teftimbt af huru mänga minbre Republiker ben före-
nabe Fristaten stall bestå, hwarföre orffå icke fällan föränbrtngar in*
träffa i affeenbe på nya Republiker, hwilka ben allmänna gemenfamma
fiyrelfen unbcrorbnaö. Enligt fenafje unberrättelfe woro be fonfebererabe
©taterne eller Republikerne 26 till antalet, bestutom ett Distrikt, fom
står omebelbart unber fongreöfen, famt 3 Gebiet eller Territorier.

A) I norböstra belen af lanbet:
1) New-Hampshire Nju-Hämschir) är uppfyltbt af berg, fföar

och stora stogar, men har ock fruktbara dalar och fmå slätter. De hwita
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bergen och best grenar upptaga meblersta belen af lanbet, och norra
delen är ännu en fullkomlig wilbmark. Inbyggarnes antal i benna Stat
stiger titt 300,000; hufwubstaben är Goncord, men förnämsta staben
Portsmouth, meb 8000 inwånare och en ypperlig hamn.

2) Maine, omgifwet af Kanaba och Neiv-Hampfhfre, ttfl större
belen ouppoblabt, meb 500,000 inbyggare. Förnämsta staben är Port-
land, meb 13,000 inwånare famt wibsträrft hanbel, men huftvubjiaben
är Augusta, meb 4000 tnwånare.

3) Vermont, genomforfabt af be gröna bergen, en fortfättntng
af Albanybergskebfan, äger 330,000 inbyggare. Lanbet är föga upp-
oblabt; hufwubstaben Montpellier.

4) Masfaehu fetts (SWaöfetfchnfcttö) wib Apalachista bergen,
meb 700,000 inbyggare och städerne: Boston, bén trebje i orbningen
af Förenabe Staternas staber, som har 80,000 inwånare, gob och be»
fäst hamn, många fabriker och betyblig hanbel; Salent, meb 3500
inwånare och ett Universitet.

5) Rhobe-Islanb (Roob Eilänb), meb 110,000 inbyggare,
består af 3:ne större öar och tftenne knststrärfor af fasta lanbet; är statt
och utgöres helt och hållet af uppfwätnmabt lanb. Ön Rhobe prisas
för sitt funba klimat och befökes berföre af många ffuklingar. Sande
hufwubstab och förnämsta stab är Providence, meb 17,000 inwånare,
Universitet, betyblig hanbel och mångfalbiga fabriker.

6) Conneetieut, meb 320,000 inbyggare, består af trenne
fruktbara balar, wattnabe af ftober. Hufirubftaben är Newhaven
(Nfu-häwn), meb 10,000 inwånare, och $>ortsotb, meb 7000 inwå-
nare, uti hwilka staber styrelsen ömsom famtnanträfcer.

7) New-lork, emellan fföarna Erte, Ontario och Shamplain,
har betydligt åkerbruk och flera fabriker, och är blanb be förenabe Norb-
amerikansta Staterne ben folfrtfafie staten, inbelab i södra och norra
distriktet, med famntanräfnabe 2,400,000 inbyggare. Städer: huf*
wubstaben i norra bistriktet är Albany, meb 24,000 inwånare, samt
New-York i tet föbra, meb 203,000 inwånare, 'Universitet, flera
wetenstapltga inrättningar, förnämsta hanbeléffaben i Förenabe (Staterna.
Hit hör äfwen ön Long-Island.

8) Neit)*3erfey (Dfchérsi), emellan hafwet och Delavaresioben,
med 360,000 inbyggare. •Hufwubftaben Srcntott, wib £)elafc>areftoben,
meb en Akabemi och 4000 tnwånare, famt staben Newark, (Njuark),
meb 11,000 inwånare.

9) Penfylvania, bilbar en regulier parallelogram, hwars fyb*
östra bel består af uppfwämmabt lanb, meblersta belen är bergig, och
ben westra är ett fruktbart höglanb wib Ohios källor. Senna statens
fotfmängb friger till 1,600,000. Hufwubstaben är .^arrtöbttrö, meb
4300 inwånare. ©täber: Philadelphia, wib Delavareftoben, en af
be wigtigaste hanbelsstäberna i Förenabe Staterna, till år 1800 Kon-
gressens fäte, meb 189,000 inwånare, Universitet, Nationalbank ochmånga fabriker; Pittsburg, meb 18,000 inwånare, steppéWarf, be-
tyblig hanbel på be inre provinserna.
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10) Delaware, fydwest om floden af famma namn, med 90,000
inbyggare; nordligare delen är ett högland, kusten flack och uppfylld af
faltträft. Hufwudstaden är Dower, med 6600 fnwånare, men den
fotfrtfafie staben är SöUmtngtott, fom har 10,000 utmanare.

11) Marylanb (Merilänb), beläget omkring Chefapeakwiken
meb 500,000 inbyggare och hnfwubstaben Annapolis, liten och obe-
tyblig, famt ben mera betybltga staben Baltimore, fom har 81,000
tnwånare, gob hamn och högst wigtig hanbel.

L) Uti fyböstra delen af lanbet:
12) Virginia, meb 1,360,000 inbyggare, sträcker sig frånChefapeakwiken änba titt floden Ohio. Mibt i landet framstryka de

blå bergen, men Ohioflätten äfmenfom kusten, hwilken består af upp»
fwämmabt land, är ganska fruktbar; bekant är best tobak. föbra
gränfen är en fior futnpig wildmark (£>témal Swamp), ett tillhåll for
Björnar, Wargar, Tigrar och rymde 9?egerstafwar. Hufwudstaden är
9liä}monb, (9Jftfchmonb), wib ben fegelbara James- (Dfchemé) fio-
ben, meb 16,000 tnivånare, och en marmorstob öfwer Washington, fom
i benna Provins blef föbb år 1732.

13) Sporra Carolina, äfwen uti inre delen af Apalachista
bergen, med 800,000 inbyggare. Wib kusten, fom är slätt lanb, sin-nes likalebes ett stort moraé (Aligator Swamp), uppfyllbt af "Attga*
torer (en art Krokobiler); hufmubfiaben är iH.aleiat), (Räleh).

14) Sobra Carolina till sin natur likt Norra (Jaroltn* meb
650,000 inbyggare. Hufmut>jiat>en är Columbia, men förnämsta sta-
den är &t)avlestou>n (Tfcharlsfn) meb 30,500 inwånare och betyb-
lig hanbel.

15) Georgia, wib kusten, omgtfwen af en sträcka fmå var, med
620,000 inbyggare; klimatet är bett, gynnande för bomull, ris och
indigo. Hnfwubstaben Milledgeville (Miflebfcfytmö) ; Savannah (Sa-
»vännä) wigtig handelsstab.

16) Alabama, en wibsträckt och fruktbar högstätt wib fioben af
famma namn, meb 500,000 inbyggare och hnfwubstaben Tuscaloosa.
Stora btstrikter häraf äro åtstillige Inbianstammar förbehållne.

(!) Uti nteblersta beten af» lanbet, innefattanbe till större beten
Missisippis fiobområbe.

öster om Mtäftftppt äro betagne:
17) Ohio (Oheio), fom gränsar i norr titt ffon ffirte och i sö-

der titt floden Ohio, hwilken bågformtgt kringflyter benna stat. Den
är en hög statt, full af stogar, fom först i fenare åren wib floderna
blifwit uppröbfabe. Klimatet är bet angenämaste och mest tempererabe
i hela Unionen; folkmängden utgör 1,300,000. Columbus är hnf-
wubstaben, men förnämsta staben är Gincinati, meb 28,000 inwånare,
fabriker och hanbel.

18) Inbiana, en wibsträckt högstätt, wester om staten Ohio,
emellan sjön Michigan och fioben Ohio, titt en del ännu en wildmark,
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men jorden är fruktbar. Inbyggarnes antal stiger till 550,000 och huf-
wudstaden är Indianapolis, wid SDHio.

19) Illinois, emellan floden Illinois och Ohio, wester om In*
diana, äfmen en fruktbar högstätt, men blott få ställen i befj tfocka fio-
gar äro uppröbfabe; inbyggarnes antal stiger till 320,000. Wandalia
fattas hufwudstaden.

20) Kentucky, emellan floden Ohio och Missisippi famt Virgi-
men, ett fruktbart landstap, med 800,000 inbyggare; hufwudstaden är
Lexington, med 6500 inwånare och ett af de bästa Universiteter i
Unionen.

21) Tennessee (Sttnneöjl), emellan Norra Carolina och Missi-
sippi-ftoben, ett fiönt och fruktbart lanbjlap, från norr till föber genom-
siurit af Cumberlanbsbergen, meb 900,000 inbyggare. Här märkes
hufwubstaden o?«fljviUe, med 6000 inwånare.

22) Missisippi, emellan Missisippi-fioden och Alabama, wit
hwars gräns Aleghany-åfen fänker sig till låga tullar, med 200,000
inbyggare och hufwubstaben Jackson.

Wester om Missisippi äro betagne:
23) Soufftana, en wibstrackt ganfla fruktbar ffäft, kring Mis*

sisippis mynningar, hwilken flob årligen öfßjerfwämmar en stor del af
landet, fom frambringar ris, forfer och bomull. Inbyggarne äro
350,000 titt antalet. Hufwubftaben är New-Drleans, på östra stran-
ben af Missisippi-fioden, med 46,300 inwånare, nederlagsplats för
handeln på Missisippi, har »vidsträckt utrikes handel.

24) Misfnri, wid fioben Misfurté förening meb Missisippi,
en widsträckt gräébewärt högstätt, fom likwal i föber upptages af Ozark-
bergen. Sanbet, fom är glest bebobt, har dock 250,000 inbyggare, är
fattigt på stog, men har outtömliga fienfolélager. Här märkes huf-
wnbftaben leffersson, och hanbelsstaben S.t Louis. Wib staben
Genevieve finnas rika blygrufiuor. I norr och ftefier sins bet omät-
liga Miöfurt-btftrt ttet, fom sträcker sig ända till klippiga bergen,
en kal högstätt, fom ännu enbast bebos af Inbianer, med hwilka drif-
wes en liftig handel meb peléwerf.

25) Michigan, norr om Inbtana, på ömse sibor om sjön Mi-
chigan och i öster gränfanbe ttlt fjöarne Huron och (£rte, betoärt med
stora stogar, ouppodlade, till större beten bebobbe af Inbtanstammar,
med hwilka brtfweé Itfitg pelshanbel. goftm,;ngben utgör öfwer 200,000.
Detroit är hufwudstaden.

26) Arkanzas, en högstätt, ännu föga oblad, titt en del bebodd
af Indianer, med 70,000 inbyggare och hufmubftaben %itle*2iod.

Columbia utgör ett Distrikt, fom omebelbart lyber unber
Kongressen, med 50,000 inbyggare och staben Washington, wib fio-
den Potowmak, Förenade ©täternas hufwudstad, fäte för General»
Kongressen, Presibenten och högsta Domstolarne, meb 19,000 inwåna-
re, stor och obslig. Äongreéfen sammanträder hwarje ar första Mån*
dagen i December månad.
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Gebtet, som ännu icke fåfom Stater erkännas äro:
Floriba-Geb Hatfön Florida fom blifwit afträbd

af ©panten, till Förenabe Staterna och fördelas uti Medlerf Flo-
rida och Ö>ftra Florida, ofruktbare och fandige, samt Weftra
Florida, eller kustlandet ttll Perbibo-wtken, fom är uppfyllt» af mån*
ga träff, bewärta meb Cypresser. Florida äger Westtnbtffa probukter;
inbyggarnes antal stiger till 50,000.. Hufwubstaben Talahasse, belä-
gen i meblerfta beten af lanbet; i Östra Florida är förnämsta staben
S:t Angustina, och i Weftra Flortba Pensacola, meb en förträff*
lig hamn.

Wtéconftn-Gebietet, öster om Missisippi. Inbianerne
hafwa till Förenabe Staterne afträbt detta Gebiet, fom nu äger en
folfmängb af 28,000 perfoner, och Hufmubftaben Madison,

lowa Gebietet, utgörande den wester om Missisippi be-
lägna del af Wisconsin Gebietet, fom genom en kongrestakt ar 1838
förklarades för ett eget Gebiet, med 23,000 inbyggare.

Oregan, ett omwexlanbe lanbffap, emellan klippiga bergen och
Stilla hafmet, fom ännu bebos nästan enbast af Inbianer, blanb hwilka
de fläthufwade äro de märkwärdigaste' De äro dels jägare, dels ftffäre.

V. Republiken Mexico
gränfar i, nordost till Nord-Amerikansta Fristaterne, i wester och föder
tfll Stilla hafwet, i öfier titt Wericanffa witen, och sammanhänger i
sydost meb Fristaten Guatemala. Wibben utgör, tnberäfnabt be fria
3nbtatterneé tanb norr om Merico, omkring 50,000 qwabratmil. An-
desbergeu genomlöpa hela lanbet från fyboft till norbwest ; större beten af
lanbet utgöreé af en ofantlig högstätt, 8000 fot öfwer hafwet, fom
fänfer sig mot norben. De högfta bergfpetfante finnas mib gränfen af
Central-Amerika, af hwilka Popokatepetl är nära 18,000 fot högt;
äfmen finnas flera vulkaner. Klimatet är, i anfeenbe tflt landets olika
höfb öfmer hafn?et, ommertanbe; uti höglanbet är bet tempererabt; kust-
tanbet åter är gansta hett och har en förpestab tuft, hwarföre gula fe-
bern här gör förfärliga härjningar. Probukter finnas här af mångfat*
biga fiag, t. er. gulb, sitfmer, fern, en mängd färgstofter, tobak, gum-
mi, china, kakao (fom ingår få fom' en hufwubbestånbsbel uti chocotabe),
femte en mingb andra ekonomiffa och mebieinal-wärter. Folkmängden
ftiger till nära 8 millioner, btanb hwilka flera cwtltferabe Inbianer,
fom styras af sina egna Kajtter; anbra af dessa ströfwa ännu omkring
i be norra inre wttbmarferua. Fabriker och tnbuftrt äro obetybliga.
Lanbets 9teltgton är ben katholsta, titt hwilken också en stor bel af In-
btanerne bekänna sig; i fpetfen för anbliga styrelfen står Erke-Bistopen
af Mexico och 9 Biffopar. Lanbets konstitution är en efterhärmning
af den Nord-Amerikansta. Kongressen eller lagstiftande makten är för-
delad på twa Kamrar, Senatens och Representanternes kammare; wext*
ställande makten hwilar i Presidentens händer, fom har en vice Presi-
dent titt biträbe. Republiken är inbelab utt 20 Unionsstater och 5 Di-
strikter, fom ännu ide utgöra egna stater, men då dessa Unionsstater
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öro mfnbre bekante anfe wi ej nödigt bestrifwa hwarfe färftildt, utan
bibehälla den äldre indelningen i Gamla och Nya Mexico.

1) Gamla Mertco *), med städerna: $)lesico, hufwudstaden
i Republiken, som har 250,000 inwånare, Universitet, en mängd praft^
futfa kyrkor od) kloster, åtstillige inrättningar för weteusiaper od) kon-
ster, fabriker, famt är medelpunkten för fommunffatfonen emellan Ame-
rika, Ostindien och Europa; Acapulco, wid Stilla hafwet, med 5000
inwånare, ypperlig handel: Queretaro, i det inre höglandet, med
35,000 irtwånare och fabriker; Puebla de los Angelos, på hög-
stätten, äldsta Europeiska ftaben i Amerika, meb 68,000 inwånare och
meb be enba gtaéfcruf i tanbet; Vera Gruz, berffrån Mexicos rtfe*
bomar utffeppabes tffl gamla werfben, nu i aftaganbe, meb 16,000
inwånare (här lanbsteg Mexicos eröfrare, Cortes, 1519); Oaxaca,
en wäl byggb stad, meb 25,000 tnwåuare; Valladolid de idtecfjoa-
can, i det inre höglandet, med 18,000 inwånare; Guädalaxara,
med 20,000 inwånare, och Universitet; Guanaxuato, meb 41,000
tnwånare, i en rik bergslag; San Luis Potosi, med 13,000 inwå-
nare, i hwars granstap ftnnaé rika fttfwergrufn?or; Durango, med
14,000 tnwånare; Zacatecas, meb 33,000 inwånare, wigtiga gulb-
och ftlfroerbergwerf, famt betyblig hanbel. På halfön $jucatatt, hwars
förnämsta probukt är mahogeny od) campea)eträb, ligga ftäberne Me-
viba od) S:t Francesco; här hafwa Engelsmännen ett etablisfement,
med rättighet att fälla mahogeny och campecheträb.

2) Nya Mexico, hwtlket till en stor bet är ouppobtabt. Stå*
der: Ehihuahua, med 12,000 fntrånare, od) betybliga stffwergruf*
wor; Santa Fé, wid stoben Rio del Norte; Guliacan, med 11,000
tnwånare; (iinaloa, med 10,000 inwånare. Hit hör äfwen halfön Ka-
lifornien, genomkorsat» af en kal bergssträcka föbra delen af landet är
af den starka hettan nästan förbränd; regn är högst fättfpnt. Längre
mot norden blir landet fruktbarare, uti hwtlket Mericanerne enbast äga

*) Före Spaniorernes eröfnng af landet f.1519) Ivar detsamma fördeladt ntt
flera stater, hivataf Aztekernas rike (Moutezuma), samt rikena Tezcuco cd)
Mecl,liael,an woro de betydligaste. Inbyggarne hade hunnit till en icke obe-
tydlig grad af kultur, hade byggt stora städer, hade inrättat gudstjenst, ägde
astronomiska kunskaper och idkade åkerbruk. Aztekerna synes frän Norden ned-
wandrat till Mericos dal. 3Pid floden Gila finner man ruiner efter en
gammal Aztetisi stad, fem intar en betydlig landsträcka, i hwars midt höjer
sig lemningarne efter ett betydligt flott, omgifwit af en med torn försedd
nmr. Flerastädes, säsom wid Vholxla, i staten Oaraca, finnes icke blott
temningar af fornmericansia fästningsiv ert och wattuledniugar utan äfwen Äo-
nungagrafwar, som hafwa likhet med de Egyptiska pyramiderna och hwilkaS
zirater förliknas med de Grekiske och äldste Romerske. I granfiapet af stc^
den Tezcuco finnas flera fornminnen och ett berg, frm fordom »varit betäckt
med tempel, palatser och grottor, hwilka hänwisa titt ett folk, som lätigt föreAmerikas upptäckande, humttt en hög grad af bildning, och hwars religion,
seder, llädedrägt och byggnadskonst Hterkatlar minnet af de äldre Egyptier.
Landet »var under Spanskt walde kalladt vice Konungariket Nya Spanien,
tiU 1823, da bet förklarade ftg fjetfständigt.
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»lägra missioner af munkar och militärpoper wid hafwet; inbyggarne
äro för öfrigt Indianer. Här märkes San Carlos de Monterey,
en liten stad, fäte för en Kommendant, och San Francesco, Mexica-
narnes nordligaste bestttinng i Amerika.

VI. Republiken Texas,
fom fordom utgjorde nordostligaste delen af Mertcansta Republiken, men
som nu sttfft sig frän Mexico, och uppträdt fom en egen Stat, belä-
gen wid Mexicansta wiken, wester om Förenade Nord-Amerikansta Sta*
ternas område. Folkmängden uti den nya Staten, utgör redan 250,000
personer. Negeringen har fitt säte uti staden Hanston, men tärer
snart förflyttas till den under anläggning »varande nya Hufwudstaden
Sluftto.
VII. Republiken Guatemala efter Förenade Sta-

terna af Centra l-Amerika (fordna <S^anflfa Gene-
ral-Kapitanatet Guatemala),

gränsande t norr ttfl Mexico, och t sydost till Columbia, innehållande
omkring 10,000 qwadratmil, fom utgöres af Unionsstaterne: Guatema-
la, San Salvador, Honduras, Nicaragua, och Costa Rica.
Landet upptages till större delen af Andesdergen, med mänga Vulkaner.
I defi fodra del siitiicé, pä knappt 4 mils afttånt frän Stilla hafwet,
ffön Nicaragua, fom utfaller i Honduras-wiken. Jorden är gansta
fruktbar bäde pä den inre högslätten och de laga kuststräckorna. Pro-
dukterna äro de famma som i södra Mexico; isynnerhet är dest Ma-
hogeny berömdt. Inbyggarnes antal stiger till omkring 2 millioner.
Heta weftra och nordwestra kusten innehafwes ännu af frie och fjelfsiän-
dige Indianer. Landets författning liknar för öfrigt Nord-Amerikansta
Staternas; lagstiftande makten utöfwaö af en President, en vice Pre-
sident och (Senatorer, fom utgöra £)f»erhufet, och Kongrestdeputerade,
hwilka utgöra Underhuset; »verkställande makten utöfwas enfamt af Pre*
sibentet». Katholsta religionen är här den hcrrstande. De förnämsta
städerne äro : Nya Guatemala, Republikens hufwudstad, säte för Kon-
gressen, med 50,000 inwänare, Universitet och flera fabriker; San
Salvador, hufwudstaden i provinsen af samma namn, med 39,000 in-
wänare; Comayagua efter Nya SSallabolib, hufwudstaden i Hondu-
ras, med 15,000 inwänare; Seott, hufwudstaden i provinfen ißieaxa*
gua, fom är synnerligen rik pä indigo, kakao och gummi, med 39,000
inw.; Carthago, hufwudstaden i Costa Rica, med 26,000 inwänare.

Vffl. Westindien,
hwarunder förstäs de öar, fom äro belägne utanför Mexieansta hafs-
toifen, emcKan Florida och Södra Amerika; man beräknar Westindicn
till 4420 qwadratmil med inemot 3 millioner inbyggare. Desse öar
äro till större delen belägne i heta zonen, men afcylas af den ständiga
östanwinden, hwarföre de hafwa behagligt klimat; de äro ganfta frukt-
bara och wäl odlade. Der produceras en stor mängd socker, kaffe,
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bomull, tobak, ingefära, peppar, kokosnötter, kakao, kanel, fago, rid,
mate, yams, mantotf, tnbigo, fiera färg- od) mebieinalwärter; äfwen
evb.åtte# gitlb, filfioer, koppar, falt, m. m. Jpanfceln på Westinbien meb
kolonialwaror, är femte ben Ostinbista, ben betybligaste i hela »rerlben.
Westinbiska öartie tittfybxa stera ®uvopas hanblanbe nationer, men wi
inbeta bem, efter bcras belägenhet, i tre famlingar af öar, ncmligen be
Lukayifte, Antilliske och Karaibiste oarne.

1) Bahama eller Lukayifke öartte, genom Bahamakanalen
stilfbe frän fasta lanbet, äro imber Engelstt öfwerwälde, b^lägne bels
inom bels utom norra wänbkretfen, ocfy sträcka ftg längs efter kusten af
Floriba och Kuba inemot S:t Domingo. De äro omkring 500 ttff an-
talet, af hwilka blott 12 äro af någon betybenhet, och be öfriga för
bet mesta nakna klippor, ntgöranbe omkring 280 qwabratmil. De baf*
wa fått sitt namn efter ben största blanb bem: 35al)ama. Blott 7 af
beöfe öar äro bebobpe. Inbyggarnes antal stiger till 16,000. De
wigtigaste blanb bem äro: Providence, meb hamnen Fort Nasfau,
fäte för Guvernören: Lukaya; Guanahani etter S:t Salvador,
af Engelsmännen kallab Gat Island (Sätt Stlaitb), bet förfia land
fom Columbuö upptäckte (ben 11 Oktober 1492).

2) Antillerne ttnfa mänga spar efter vulkaniska förÖbeifer, och
hafwa en gattsta Ijet, fuktig och ofunb luft, hwilken Itfnxil är mycket
gynnanbe för forbens fruktbarhet. De oblas liksom trägärbar, for Eu-
ropeernes räkning, af Negerstafwar. De stora Antillerne tattaö be fyra
öavne Kuba, lamaika, Haiti eller S:t £)omtngo, och Portorieo, utgö-
ranbe omkring 3850 qwabratmil. 1) Kttba, ben största blanb Westin-
biska öarne, är getiomstitreii af en hög bergskebfa. Ön tillför Spani-
en, utgör ett General-Kaptensiap, innehåller omkring 2000 qwabratmil
och har 850,000 inbyggare, meb hufwubstaben Jij>avån<t, som är Ge-
iteral^aptenenö resibens, mebelpunkten för ©panfla Amerikanska han-
beln, har nära 140,000 inwänare, Universitet, ypperlig hamn, oer öf-
wer 1000 skepp futitia ligga i säkerhet, famt wtgttga tobaksmanufaktu-
rer. Staben San lago de (£uba, meb 15,000 inwänare famt en
stor och fäker hamn, men föga hanbelsrörelfe. — 2) lamaika, ben
wigtigaste blanb be Engelste öarne, tnne^dKanbe 270 qwadratmil, ge-
nomskuren af en meb stänbigt gröitffanbe siog betäckt bergssträcka, är
wäl oblab, men har ofunb luft. Inbyggarnes antal stiger till öfloer
400,000, hwariblanb 300,000 Negrer, lamaika är belab i 3 (Soutu
tieé (Snrry, 3)h'blefer och Cornwall); här märfeé stäberne: S:t lago
de la Vega eKer Spatuflj^otpit, meb GOOO tnroånare och fäte för
©uoemörett, famt Kingston, meb 33,000 inwänare, och hamnen Port
iKonal. Hit höra ock te på stölbpabbor rffa Kaimanista^ öarne.—
3) Haiti eller S:t Domingo, äfioett kallab Hispaniola, öster om

Kuba och 3ama»fa, innehallanbe, meb öartie <Santatta, Gonave och
Tortuga inberäknabe, 1385 qwabratmil. -^öttt emfes? för ben ' frukt-
baraste ön i Westinbien; ben är bergig oå) har en mängb flober, af
hwilka flexa åxo fegelbara. Ön har åtta Westinbista probukter i stör-
sta ymnighet och tämligen funbt klimat. Snb^ggameö antal stiger till
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nära ett mttttott/ största delen Negrer och Mulatter, med en ©tatéför*
fattning, liknanbe ben Norb-Amerikanfia, och en Presibent, som ffelf
har rättighet att wcflfa ftt» efterträdare. Lagstiftanbe makten utöfwas
af twänne Kamrar: Senaten och 3?eprefentanterrtaé Kammare, Här
märkes stäberne : Por? au Priuce, Presibentens residens, meb en gob
hamn och 28,000 fnwåt»i»re; Gap Hattien, meb betyblig hanbel och
15,000 inwånare; S:t ©omittgo, befäst, ben första, af Europeerne
anlagba fiab i nya toerlbet», har 12,000 inwånare. Ön war forbom
belab emellan Frankrike och ©panten. — 4) Portorico, öster om S:t
Domingo, en ©panff ö, innehållanbe 182 qtoabratmtt, och utgöranbe
ett General-Kaptenstap, meb 136,000 inbyggare, gansta fruktbar och
behaglig; här marfeö staben San Juan de Portorico, meb 30,000
inwånare och gob hamn, Guvernörens reftbenö.

3) De fmå Antillerne eller Karaibifka öarne, få kalla-
de efter beéfa öars älbste, nu mera nästan utrotabe inbyggare, Karat-
berne. Alla aro fmå och ofta blottställbe för häftiga orkaner. £>t't höra :

Virginiste eUer Jungfru-öarne, omkring 60 titt antalet. Tre af
bein tillhora Danmaxt, nemligen S.t Tl»omas, 1Z qwabratmif, meb
14,000 inbyggare, hwariblanb 6000 Negrer; S:t Groix, 5 qwabrat-
mil, meb 30,000 inbyggare, bertblanb 22,000 Negrer ; S:t Jean,
2 qwabratmil, meb 3000 inbyggare, hwariblanb 2500 Negrer; beéfa
öar äro wäl oblabe. Engelsmännen tillhöra: Spanish-Town etter
Virgin-Gorda , Tortola och Anegada, meb 8000 inbyggare.
Spaniorerne tillhöra: Passage- och £>rm*ött, meb öftrer 3000 in-
byggare. — De fleste och wigtigaste af Antillerne tillhöra Englanb,
nemltgen Anguila (gt) 4 qwabratmil, meb 1600 inbyggare; Var-
buda, 2 qtoabratttttl, meb 1300 inbyggare; S:t &t)vi<ftopt), 3 qwa-
bratmil, 23,000 inb.; Newis (Nfuué), 1 qirabratmil, 10,000 inb.;
Montserrat, 2 qwabratmil, 7000 inb.; Antigua, 5 qwabratmil,
40,000 inb.; ©omttuqite, 13 qwabratmit, 17,000 inb.; S:t Lucie,
10^- qtoabratmil, 15,000 inb.; Barbados, 10 qwabratmil, 100,000
inbyggare, meb fiaben Bridgetown (23rftfcht'n) Grenada, 8^ qwa-
dratmil, 28,000 inb.; Tabago, 6^ qwabratmil, 15,000 inb.; S:t
Vincent, 7^ qwabratmil, 25,000 inb.; Trinidad, den fybligaste och
största af Slttttfterne, 80 qwabratmil, 46,000 inbyggare. Båbe Trini-
bab och Tabago aro säkre stationer för ffeppen, bå be äro belägne
utanför be gränfor, till hwilka Westinbiens wålbfamma orkaner httitta.
— De betybligaste granfrtfe ttflhöranbe öarneäro: Guadeloupe, hwil-
ken består af twå genom en fm al hafswit åtsiilfba öar, 36 qwabrat-
mil, 130,000 inbyggåre; Defirade, 1 qwabratmil, 1300 inb.; Ma*
rie galante, 4 qwabratmil, 12,000 inb.; Martinique, 18 qwabrat-
mil, 100,000 inb., meb hufwubstaben S:t Pierre, fom har 30,000
inwånare. 7— Jpoflänbffe öar äro: S:t Martin, öster om Jungfru-
öarne, 4 qwabratmil, 4000 inbyggare; S:t Gustaz och Saba, famt
Gurayao, 8^- qwabratmil, meb 13,000 inb., hwarifran betyblig finyg-
hanbel biifwes meb fasta lanbet. — ©»»ertge äger S:t Barthelemy
14- qwabratmil, meb 8000 inb. famt ffaben &uftavia. — Margarita,
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19 qwafcrfltmll, meb 17,009 inbyggare och atstillige små kringligganbe
öar tillhör Colombista Staten Ecuabor t Sobra Amerika.

Södea Ameeika
fammanbindes genom Cordillererna med Norra Amerika. Nämnde berg-
gördel, fom åtföljer hela desi Weftxa kust, fynes bessa af tre paralelt
löpande kedjor, hwaraf den medlersta är den högsta, fttté emellan för-
bundne af sidoäsar, emellan hwilka äro förfärligt djupa bergsklyfter.
Denna Werldsdel ttttiehålfer följande länder: 1) Colombia, nu mera
utgörande tre Stater, nemligen: Nya (Bvanaba, Venezuela och
Ecuador; 2) Peru, utgörande, under benämningen: de tre Peru-
Bolivianska Republikernas Konfederation, tre Stater; 3) Re-
publiken Chili; 4) Argentinska Republiken etter de Förenade Sta-
terne wid la Platå; 5) Paraguay; 6) Republiken Uraguay eller
Banda ©rietttal; 7) Kejfaredömet Brasilien; 8) Franska, Hol-
länfcska och Engelska besittningarne uti Guyana; 9) Patagonien;
10) Fria Indianernes Land.

I. Colombia *)

innehallande nära 85,000 qwadratmil, innefattar Terra Firma, famt
en del af Guyana och Peru, gränfar t söder titt Peru och Brasilien,
i sydost titt Engelska och Fransta Guyana, och är för öfrigt omgifwet
af Stilla och Äaratbtffa hafwet, med undantag af Panamanäfet, fom
fammanhänger med Central-Amerikas förenade Stater. Andesbergen,
fom sträcka sig genom hela westra delen af landet, uppnä i Quito dö-
ras största höjd, nemligen uti bergstopparne Chimborazo (Tschimbo-
raéfo), Pichinga, m. fl., hwilka, fastan i heta jonen belägne, betäc-
kas af en ewig fnö; bland dest många vulkaner är Kotopaxi den fruk-
tanswärdaste och Prenaditta den märkwärdigaste, emedan den uppka-
star ur sina underjordiska hålor en egen sistart. Landets hufwudstod,
Orinoko, hwars lopp bildar en spiral, är genom en gren förenad
med Rio 9?egro, fom faller i Amazonfloden. Sistnämnde stod berör
endast landets fpfcwefira gräns, men mänga af desi tillstöden hafioct här
sina källor. Magdalenafloden flyter emellan Andesbergens koftor och
utfallet i Karaibista hafwet. — Bland landets fjöar böra wi nämna

S) Colombia jemte alla be följande länderne af denna Werldsdel, med undan-
tag af Brasilien «ch ©utyatia, hafwa dels intill de senare åren warit, dels

- blifwit ansedde för Spanska Besittningar. 3)e3fe woro indelade uti 3:tte vice
Konungariken, nemttgm: Nya ©ranab(j, Peru och Nio de la Platå, samt
2:ne ©eneral^apttenffap: Garaccas etter Venezuela och ©ftilt. Hr 1811
förklarade Nya Granada och Caraccas ftg cafpngtge af moderlandet, och ef-
ter 8 ars strid, under Bolivars anförande, förenade begge Republikerne ftg
(den 17 Dec. 1819) under namnet Colombia; 1816 frigjorde ftg Platå $ro-
vinserne; 1818 Chili; 1821 fördrefwos Spaniorerne ur Nedra och 1825 ur
Ofra Peru, fä att Spanien nu mera icke äger några besittningar pä Ameri-
kas fasta land.
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fjön Maracaibo, fom fammanhänger med Venezuelawiken, och Pa-
rime, hwitken fannotikt icke är annat än ett stor savann, fom under
regntiden öfwerfwämmaé. Kring Orinoko och sterestädes sinnas stora
Savanner (här Pampas kattabe) af stere tusen qwadratmits Wtbb, som
flera månader af året bilda stora insjöar. — Klimatet tropiskt, med
2:ne årétiber, ben heta och regntiden, hwitken sistnämnda, t några trak-
ter, fortfar inemot 10 månader. Wid kufterne är under torra årstiden
hettan förfärlig, få att fjelfwa Krokodilen och Boasormen förfmätta,
men på högstätterne tempererad; uti Cuitoö dalar herrskar en bestän-
dig war. lordbäfningar och orkaner äro ganska wanliga, och åtföljas
wanligen af stora förödelser. Bland de otaliga probufter, fom detta
fruktbara land, beläget under ganska olika luftstreck från fnögränfen titt
hflféytati, frambringar, märkas: platina, guld, ftffwer, ädla stenar, ka-
kao, vanille, cochenille, kaffe, socker, indigo, ris, qwaéfta, kinabark m. st.
På högslätterna trifwas de flesta Europeiska naturalster. Bland defi
otaliga djur nämna wi kondoren och wamppren m. st. Intyggarneé
antal stiger titt 3 millioner, dels Européer, dels Kreoler, Mestitzer, en
del Negrer och en half million Inbianer, htoitfa sistnämnde äro de tal-
rikaste och titt största delen frie. Fabrikerna äro ganska obetydliga, men
bergwerken och planlagerna lemna de wigtigaste handelsartiklar och bo-
fkapéffötfettt är högt brifwen. Religionen är den katholska, regerings*
formen demokratisk, fom tde öfrige Amerikanske Fristaterne. Frista-
ten Colombia upplöste sig år 1831 uti tre färjkilbtc sjelfständige Stater,
fom antogo oenämningarne 97t)« Granada, Venezuela Och Ecua-
dor (Equator), men hwilka likwäl förenabe sig till gemensamt förfwar
emot åtta anfatt af utländska makter. Hwardera af beöfa tre Stater
hafwa likwäl sin egen President, sin egen Senat och sin egen Depute-
rade Kammare etter Kongrest.

Uti Nya Granada, med 1,700,000 inbyggare, märkes städer-
ne: Panama, hufwudstaden, wid Stilla hafwet, med 12,000 inwå-
nare och god hamn (kongrest 1825); asogota, på en högstätt öfwer
8600 fot öfwer hafwet, forbom hufwudstaden i Nya Granada, im fä*
kt för republikanska regeringen, med Universitet och 40,000 inwånare;
Popayan, belägen i en skön dal af Andesbergen, wid foten af en
vulkan, med 25,000 inwånare; Garthagena, på en ö wid Magdalena-
stobenö utlopp, med 18,000 inwånare och förträfftig hamn; Sflttja,
med 10,000 inwånare.

Uti Venezuela, fom har 900,000 inbyggare, märkes hufwud-staden Garaccas (på trenne sidor omgifwen af berg, af hwilket det
ena är 8000 fot högt) med 23,000 inwånare, Universitet, och hamnen
La ©tittara; famt staderne Varinas, med 12,000 inwånare ochwigtig tobaksodling; Cumana, med god hamn och 1'2,000 inwånare*);
Maracaibo, wid sjön af famma namn, med 20,000 inwånare och
god hamn.

*) Byn ta Gonception bi Uruono, wib kusterna af Cumana och CaraccaS, är
bebodd af jorbätanbe Otomaker. JDenna jord är en fsrt fet lera, färgad med
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Uti Ecuador, fom, meb be t bergötrafternc boenbc Inbianerné,
äger 600,000 inbyggare, märkes, hnfwnbstaben Quito, belägen nä*
stan mibt nnber eqöcttorn, wid foten af berget Pichincha, i en herrlig
bal, 8772 fot öfwer hafwet, med 70,000 inwänare *), samt städerne
Loxa, nära Duito, men mer än 2000 fot lägre belägen, kring hwil-
ten den bästa chtna wårer, med 10,000 inwänare; (£itcitsa, med 20,000
inwanare, Guayaquil, nära wtfeit af samma namn, med 20,000 in-
wänare; medelpunkten for handeln med Peru och bergländerne. Still
Scuabor hör äfwen (Hallopagosöarne i Stilla hafwet, omkring 200
till antalet, obebodda, men märkwärdiga för ett eget siägte af stöld-
paddor, hwilka äro ganska stora och lem na en närande och wälfmakande
föda, samt atstillige af de fntärre Wefttnbista öarnc.

11. Peru *S)
gränsar i norr titt Colombia, i öster titt Brasilien, i föder titf Plata-
Provtnferna och i wester till (Stilla hafwet, innehältande 45,000 qWa-
bratmit. Anbesbergen, fom åtfölja heta westra kusten, förbetar tanbet
uti trenne betar. Kuststräckan är brännanbc het, och en fanbig statt,
men i wissa trakter genom ben ymniga baggen ganjlfa ftnktbar, fastän
regn är högst fäöfyttt. Emellan Anbernas tredubbla berggördel äro ota-
liga fruktbara och behagtiga dalar och högstätter, bland hwilfa senare
©agamarca, tigger öfwer 12,000 fot öfwer hafwet. Klimatet är här
kallare, luften nästan ständigt töcknig och mänga ar är fölen i 9 må*
nåder infwept uti tjock dimma. Mot öster fänfer sig bergshöjden titt
ytterst fruktbara ftatter, bland hwilka den »vidsträcktaste är Pampa del
Sacramento, wid floden Ucayale, hwilken, jemte Solatan är
landets hufwudflod och omgifwes af ogenomträngliga skogar. Wib
fodra gränfen är sjön Titicaca belägen. Produkterna äro nästan de^
samma som i Solombta, dock har landet mindre förräd af skog. Egna
bjur för benna nejb äro Lama (en art kamel) och Vicnnna (kametfäret,
meb sin röbbrnna ull, liknanbe geten). Deft rikdom af abta metaller
ar Werldskunnig, fast grufwornas läge, i höga fjälltrakter ökar fwå»

något jernoryb. Samma föboämne stall meb begärlighet begagnas af inwåi
narne på åtskilliga flällett i Guinea, Java, Nya (Satebonten och Peru.

*) I benna nej äro äfwen Kotopaxi flera vulkaner betagne; jorbbäfnin-
gar ganfla wanlige och ivålbfamme. Nr 1738 steg eldfloden af Jtotopari
2860 fot högt öfwer kratern. 1768 förmörfabe ben uppkastabe askan lusten
få, att man måfle toanbra meb lyktor mibt på bagen. Cn af be förfärliga-
fle bågar i betta (anb war b. 4 Febr. 1797.' En lanbsträcka af 30 mils
längb och 20 mils bredd gungade i wågor, många fläder flörtabe tillsamman,
och 40,000 memuflor förlorabe inom några sekunder Itfioet.

65) De revolutionära rörelser som år 1811 yttrade sig uti alla Syb-Ameri-
kansia Provinserne habe i början ingen framgång i Peru, hwars vice Ko-
nung till och meb förmådde att för någon tib dämpa upproret i Nya Gra-
nafca och Chili; men år 1821 inträngde ben chilesisie Fältherren S:t Wlax-
tin uti Peru, förbref Ötojaliflerne, hioarefter Perus oafhängighet protlo-
metades.
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rtgheten af bearbetning. Inbyggarnes antal stiger titt omkring 3,000,000
hwariblcmd en stor del Indianer. lemte dessa finnas talrika wilda
stammar, bland hwilka äfwen afkomlingar af fordna Peruaner, som
flyktat undan Spanska tpraniet till Andisia bergen, och bilda der en
sjelfständig krigisk flat, under eu ättling .af Inkas stam. Religionen är
den katholfia.

Under benämningen: de tre 9>eru:äspltt>i<mf)fa Republikernas
Konfederation, är Peru fördeladt i trenne Stater, hwilkas Negerings-
form är bildad efter den, fom Förenade Nordamerikanska Fristaterne äger;
erecutiv, lagstiftande och lagsiipande makt utgöra de tre elementer, hwar-
ifrau styrelsen utgår. Hwar och en af de tre Republikerne, har sin
särsiilta Kongresi, och hwart annat är sammanträder en allmän Kon-
gresi, som beslår af 2:ne kamrar: Senatorernes cch Nepresentanternes.
För att kunna blifwa Senator eller Representant , måfie man äga fa-
ftighet, etter inkom af rörelse, som för en (Senator är bestämd till
2000 Dollars och för en Representant till 1000 Dossars. Chefen för

Konfederationen wäljes hwart tionde ar af allmänna Kongressen.
A) Republiken Norra Peru utgöres af Departementerne: Li<

ma, Libertad , 3«nttt och Pampas, och har nära en million in-
byggare, famt stäfcerne: Strna, belägen t en angenäm nejd, med 70,000
inwänare, Universitet (stiftadt 1551) och stark handel; dest hamn är
Eallao, Spaniorernes sista besittning i Peru; SrugtUc (^ruchif(io),
med 13,000 inwanare, samt ruiner af palatser och wattenledningar frätt
Inkas herrawälde. Guanca Velica, den högst belägna stad pä jor-
den, öfwer 12,000 fot öfwer haswet, i en bergslag rik på Cjtvt^fttfiDer,
silfwer och guld.

L) Republiken Södra Peru, som bestär af Provinserne: Are-
qutpa, Ayacucho, Euzco och Puno (Punio), har omkring 500,000
inbyggare, och fiäberne: Cuzco, wid en af Pifco Mayos grenar, Perus
fordna hufwudstad, Inkas residens, med mänga minnesmärken frän
denna tid, med Universitet (stiftadt 1692, äterförnyadt 1828) och 40,000
tntoånare; Arequipa, belägen i en romantisk dal, lider ofta af jord-
bäfningar, med 30,000 tmvånare, hufwudnederlagsplatS för (Juropetff*
Amerikansta waror; Guamanga, med 39,000 inwanare och betydlig
handel.

(!) Republiken liöia*) det gamla öfra Peru, med Pro-
vinserne: la Paz, lOvuvo, Potosi,^ Eochabamba, Ehuquisaka,
S. Cruz de la Sierra, innehällande, med de wilda landsträckorne Moros
och Chmutos inberäknade, omkring 20,000' qwadratmil. Inbyggarnes
antal stiger titt något öfwer 1 million, hwaraf 400,000 ärv Indianer.
Städer: Chuquisaca (Kutfdjufifåfa), fordom la Platå, med 16,000
inwänare och föreningspunkten för handeln emellan Peru och Buenos

*) Bolivia hörbe forbom titt vice Konungariket VuenoS-AyreS etter Nio de ta
Ptata, men efter slaget wib Ayacucho förktarabe ben sig för oafhängig, och
kallabe sig Bolivar, hwilket namn feban förånbrabes titt S3otiöi«.

A f\
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Ayres; Potost, med silfwergrnfwor och 35,000 inwänare; Eocha»
bamba, med 30,000 inwånare; La Paz, med 40,000 inwånare;
S:ta Gruz de la Sierra, med 8000 inwånare. — Öknen Atakama,
wid Stitta hafwet, är ett torrt och wattufattigt kustland, föga bebodt-

111. Nepttblikett ®1)ili (Tschili),
en lång och smal kuststräcka, som gränsar i norr titt öknen Atakama,
hwilfen utgör gränsen emot Republiken Bolivia, i öster tiU Rio Platås
Förenade Stater, i sydost till Patagonien och i wester titt södra Ocea-
nen, innehåttanbe omkring 3,300 qwadratmil. Andesbergen, fom ätfölja
hela östra gränsen, uppnä här en höjd af 18 titt 19,000 fot och äro
öfwerattt med fnö betäcfte, men tt)ib beras fot är landet i allmänhet
fruktbart, meb undantag af ben nordligaste belen wib öknen Atakama.
Landet har enbast kuftflober, fom i norra belen äro ytterst wattufattiga,
i anfeenbe titt regns sällsynthet, men föber om stoben Biobio faller
ymnigare regn. Klimatet i låglandet är gansfa angenämt och funbt,
med en ijufltg wärwärma under hela året, endast i bergstrakterna kän-
ner man winter; från owäber är man här fri. Lanbets probukter äro
adla metaller, koppar, äbla stenar, Europeiska säbesstag, win, samt
affastniitgen af boskapsskötsel. Inbyggarnes antal stiger titt 1,500,000,
titt större belen omwänbe Inbiauer. Religion och regeringssätt äro lika
med de öfrtge Syd-Amerikansta republikernas. Republiken utgör en foe-
derativ stat, bestående egentligen af tre Stater: Eoqnimbo, @:t lago
och Gonception samt Qebietet Ehilos, hwilka hwarbera hafrea sin egen
Provincialkongrest, men likwäl hafwa en särstilbRepublikens gemensamma
kongresi, som har fttt fäte i ©:t lago. Lanbet är inbelabt uti 8 De-
partementer. ©täber <B:t lago de Ehile, Republikens hufwudstad,
med 66,000 inwånare ; Valparaiso (para-iso) omgifwen af höga klip-
por, wigtigaste stapelplatsen i landet, med 26,000 inwånare; Cott=
ception, med 11,000 inwånare; 33albtota, med en af de bästa ham-
nar wib Amerikas westkust. — Hit höra äfwen öarne: JuanFernan»
dez, ttoå obebobba öar i Stilla hafwet, hwilkas egentliga namn
är Masatierra och Masafuero, meb Ht stönt klimat, ben först*
nämnba af bem är en förwiéningéort för statsfångar ; bet war här som
ben beryktabe Robinson (Jrusce, hwars rätta namn war Aleranber Sel-
firf, blef för ivisab olybnab år 1705 lanbfatt och uppehöll sig i 4 år.
<&f)ottt>s- (tschonos) Archipelagen (Muselöarne), 25 större och min-
dre öar och klippmassor; den största är Chiloe, med 25,000 inbyg-
gare, bewäxt med cyprest- och frufttran.

I sydliga delen af Chili lefwer ett fritt Indianfolk, Araukanerne,
på en landsträcka af omkring 5000 qwadratmil, utgörande en folkmängd
af 4 titt 500,000, hwilka gifwit sig en sort aristokratisk Statsförfatt-
»ing, och modigt förswarat sin frihet emot Europeerne. De regeras
af 4 Styresmän eller få kallade Tokis.
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IV. Argentinska Nepubliken
eller

De förenade Staterne wid fi« Platå
utgöres af bet forbna La Platå och Byenos Ayres , och omgifwes af
Chili, Republiken Bolivia, Brasilien, Republikerne Paraguay och Ban-
da Oriental, Atlantiska hafwet och Patagonien, innehållande 49,000
qwadratmil. Dess westra och norra del är bergig, uppfylld af Cor-
tiöerernas fpetfar, hwilka öfwerallt äro med fnö betäckta. Södra de-
len utgöres af oöfwerstådliga slätter (Pampas fattade), med widsträckta
ödemarker, många torra, fast med skog betäckta sandsträckor, äfwensom män-
ga med salt och faltpeter täckta fält, pä hwilka jorden efter regn färgas
fullkomligt hwit af falpeter, liksom åtta källor och floder äro salthaltiga.
Landets hufwudflod är Plataströmmen, fom uppkommer af floderna
Paranas och Paraguays förening, hwilka båba upprinna i Brasilien ; nära
utloppet förenar sig Uruguay meb Plataströmmen. Klimatet är pä
siätterna hett, eljest är luften tempererab, fuktig, fastän himlen nästan
alltib är klar. %tta ärstiber är man blottftättb för fmåra owäber.
Sobra Amerikas rikedom af metatter, tillhör äfwen detta land. Bland
dess öfriga produkter märkes isynnerhet afkastningen af landets oräfneli*
ga hjordar, samt mänga landets egna wärter och djurstag. Inbyggar-
nes antal stiger titt nägot öfwer 2 millioner. I; bet inre af lanbet
lefwa omkring 30 särstilbta stammar af Inbianer, öfwer 700)000 titt
antalet. Religionen är ben katholffa. Regeringsformen är bilbab i
öfwerensstämmelse med de öfrige Amerikanske fristaterne. Unionen be-
star af 13 Stater. Blanb stäberne märkes: Buenos Ayres, söder
om Plataströmmen, republikens hufwubstab och kongressens säte meb
90,000 inwänare, Universitet och wigtig hanbel. San Juan de la
Frontera, meb 19,000 inwånare; Menboza, meb 16,000 inwånare;
Sucumatt, meb 12,000 intoånare; Santa Fe, listig hanbeléstab,
med 4000 inwånare; Cordova, med 11,000 inwänare; Corrientes,
med 6000 inwånare.

V. Paraguay,
omgifwit af Brasilien, Bolivia och Argentinska Nepubliken, hwarifrån
den skiljes genom de stora stoderne Parana och Paraguay, innehållande
i wibb 7000 qwabratmil, meb omkring 700,000 inbyggare, titt
större belen Inbianer och Kreoler, som af Jesuiter blifmit omwänba
till Christenbom och styras efter hierarkiste principer. Wib ben allmän*
na rörelsen i Sobra Amerika, då "vetta lanb afjkubbabe sig Europeiska
öfwerwälbet, walbe Paraguays inbyggare luris Doktorn ffafpar Fran-
cia (en lesuiternes lärjunge) titt sin regent, och stiljbe sig från 35ue*
nos Ayres, titt hwilket vice Konungarike benna provins forbom hörbe.
Diktatorn D?r Francia, som afieb beu 5 Rowember 1837, efter att
hafwa styrt lanbet seban år 1809, införde en monarkist etter fastmera
patriarkalist regering. Enligt lagboken herrskar en fullkomlig likhet
emellan åtta Statens medborgare, och en representantkammare, som be-
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siar af 42 ledamöter, mera ett Statsråd än en lagstiftanbe malt , är
förordnad titt biträbe ät Diktatorn

, hwars makt är oinskränkt. Alla
vnera som tryckte lanbet unber Spanska öfwerwälbet äro bibehållna;
all hanbel är regeringens monopolium, och financerne måste blomstra,
bä lanbet i anseende titt dess läge icke behöft beltaga i frihetéftribeit.
Under Franciaö regering war att förbindelse med ben öfriga werlben
inbyggarne förbubeu. Landet är indeladt i 8 Departementet-. Hufwud*
staden är Assumpcion med 9000 inwånare.

VI. ttb liken Uruguay etter Banda Oriental,

(Landskapet Cisplatina) belägen norr om Platastoden emellan Argen*
tinsta Republiken, frän hwilken den stiljes genom fioben Uruguay, Bra-
silien och Atlantiska hafwet, med en areal af omkring 10,000 qwadrat-
mil, ägande 200,000 inbyggare. Genom den är 1828 emellan Bra-
siiien och La Plata-Staterne slutne freb blef den erkänd för oberoende.
Staten erhöll demokratisk Konstitution 1830, uti hwilken bland annat
stadgas, att ingen stäende krigshär statt underhållas. Såsom lagbok är
Cobe Napoleon, meb nägra förändringar, antagen. Lanbet är förbe-
labt uti 9 Departementer, Republikens hufwubstab är Motttevibeo,
befäst, har listig hanbel och 16,000 inwånare. S:t Colonia del
Sacramento , en siad med god hamn , midt emot Buenoé Ayreé, be-
bobb af rika köpmän. Malbonado, fästning och gob hamn.

VII. Kejsaredömet Brasilien
utgör östra delen af Södra Amerifa, och en tredjedel af denna Werlds-
del, (130,000 qwadratmil). Det gränsar i norr till Guyana och (Jo*
lombia, i wester titt Peru och Plata-Provinserne , samt är för öfrigt
omgifmet af Atlantiska hafwet. Brasilien innefattar sälebes , utom bet
egentliga 93rasilien, hela Amazonlanbet, famt belar af Paraguay, Peru
och ft;böftra Guyana, enligt ben begränsning som i Fysiska Geografien
ar uppgifwen. 23rasilien är ett högt ligganbe land, längs fusterne åt-
följes bet af en hög bergéfebja (Brasilianska åsen) och många bergs-
sträckningar forsa hwaranbra i bet inre af lanbet, af hwilka ben, fom
skiljer Amazonftoben och Paraguayfloben (Chixuitosasen) är ben
märfwärbigaste. Hufwudfloden är Maranon eller Amflionftofcett,
hwilken upptager de högst betydliga bistoberne Nio Negro va norra
famt Mabeira och Xingu på södra siban, jemte en mängb anbra.
Tocantin utsätter i Maranoné mynning, och i sobra belen af lanbet
upprinner ben betybliga Paranaflobett. Lanbets norra del, omkring
Maranon, är en stor slogbewuren statt, hwilken unber be periobista öf-
werswämningarne nästan liknar en öppen sjö. I Brasiliens westliga
del finnas stora landsträckor, fom äro ganska ofruktbare. Intill Brasi*
lien gränsa be wilda lanbsträckorne Moxos Chiquitos , hwilkas syd-
östra gräns är det i Brasilien belägna ofantliga träsket XarayeS. Det
inre af landet är föga fändt, uppfyttdt af ogenomtränglige skogar ; blott
stränderne äro odlade. På wilda djur och foglar meb de mest prå*
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lanbe färger är öfwerfiöb. I; anseenbe till probukterne är S3rafUien
ett af be rikaste lanb pä jorben ; ber framalstras gulb, ftlfmer, koppar,
jern, bly, tenn, silfwer, be wackraste biamanter och äbla stenar,
socker, kaffe, kakao, tobak, åtstillige mebieinalwaror, färgstof bomull,
cochenille, m. ra. Pä kusterne ibkas en riktande hwalsiskfängst. Folk*
mängben räknas till emellan 5 och 6 millioner, Européer, iynnerhet
Portugifare, Negrer, Mestizer och Inbianer. Katholsta Religionen är
ben herrstanbe. Regeringen är fonstitutionel och ärftlig. Lanbet är
inbelabt i 18 provinser; be mest betybanbe blanb stäberne, äro: Nio
Janeiro, Brasiliens hufwubstab och Kejsarens resibens, raeb 200,000
inwånare, Universitet, fjöarfenal, en af be bästa hamnar i toeriben, och
högst wigtig hanbel; Para, meb 29,000 inwänare; San Luis, meb
28,000 tnivånare; Vahia etter S:t Salvador, till år 1771 Bra-
silienö hufwudstad, med 180,000 inwänare, fästning, hamn, siepps-
warf och betvblig hanbel; Porto Seguro, meb ypperlig hamn; Per*
nambuco (Fernambuco) , meb 62,000 inwänare, medelpunkten för
SSrasiliamTa bergverken; Villa Imperiale del Oiro tyreto, förut
kallad Villa Nicca, med 9000 inwånare, rik pä guld och biamanter;
Villa Bella, me^> 25,000 inwänare och gulbgruftnor.

VIII. Gityatt (Guajana),
är ett af be warmaste, osunbaste, men tillika fruktbaraste af Amerikan*
ska länderne, innehallanbe öfwer 4000 qwabratmil. Kusterne äro läge
och blottställbe för öfwerswämningar. Här framalstras socker, kaffe,
fakao, bomull, tobak, kanel, peppar och krybbneglikor m. ra. Lanbet
är förbclabt uti 1) Frattfka befittningarne, 1300 <)tt>abrattttit (Cay-
enne), närmast SSraftlianffa gränsen, emellan floberne Vyapock och
SWaront, meb 68,000 inbyggare. Förnämsta orten är befästabe staben
<£ayctttte, som har gob hamn och är en bekant förwisningsort. — 2)
Nederländska besittuingarne, 500 qwabratmil, (Surinam), uti med-
lersta delen af landet, en otroligt fruktbar statt kring floden Surinam,
som frambringar alla tropiska produkter af utwärkt godhet. Inbyggar-
nes antal stiger titt 68,000. Förnämsta orten är Paramaribo, en
befäst stab och Guvernörens fäte, meb 20,000 inwånare. — 3) En-
gelska besittningarne, 400 qwabratmil, narbwest om Neberlänbsta
besittningarne, titt hwilka be ock hörbe före 1804, och afträbbeé först
uti freben 1814. Här märkas fotomerne: Berbice, Essequebo och
Demerary. Folkmängben stiger till 145,000, af hwilka 100,000 äro
ffaft»ar i bergstrakterne finnas 10,000 Maron*Negrer (förrymbe
stafwar), sora bilbåt en egen fristat. — £>et ösriga af Guyana lyber
unber Brasilien och Colombiska staterne och är i beflfrifningen öfwer
dessa länder upptaget.

IX. PaZtagoni.en etter Magelhaens (Maghelljans)
Land,

sydligaste delen af denna werldsdel, endast i norr sammanhängande meb
Platå-Staterne och i norbwest raeb Chili ; en lanbsträcka af öfwer 20,000
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qwadratmil. Landet är genorasturit as flera bergsåsar, hwilfas huf-
wudstara Anfeeébergen äro. Wid östra kusten finnas stora torra sand-
hedar och t det inre många moras. Luften är fuftig och skarp, kusterne
merendels inswepte i töcken, der förfärliga orkaner rasa. Hela landet
fafnar skog, utom wid gränsen åt Chili, men är uppfyldt af otaliga djur,
såsom wilda och tama hästar, Guanakos, Tapir, laguar, famt många
andra för ost okända djurstag. Inbyggarne äro alla wilba Inbianer
af 2:ne hufwudstammar SötolutfjeS (Molutsches), krigare, och Puel-
ches etter Patagonier, af reslig wärt och stark mustulös froppébygg*
nab, som leswa af jagt och titt en bel af åferbruf. —> Titt Patago-
nien hör äfwen: Gldslandet, stilbt från Patagonien genom Magel-
lansta sundet, utgöres af 11 flora och mer än 20 små öar, hwilka
äro föga fruktbara. 2)en norra sidan wid sundet är öde och ryslig,
betäckt raeb snö, äfwen i dalarne. Östra sidan är milbare, har gräs,
träb och några fruftbara balar, lifwäf mibt under foraraaren ganska
starf föld om nätterne. Här bo Peschheräherne (hrailfet orb bety-
der wänner, och af desse öboar ständigt upprepas), och här nära intill
ligger det så fattade Staatenlandet, (från Elbslandet åtstilbt genom
Se Maires sund), en o der Engelsmännen hafwa en nederlagsplats
för hwalsistfångst. På ön I'Herratte är den sydligaste spetsen af
Amerika, @ap Horn. — I trakten omfring Cap Horn äro af de af
Krusenstern upptäckte £>vlowe>s'-'öatne, belägne, hwilka af inbyggarne,
fora hafwa mycken likhet meb Eldslandsboerne, fattas Mani 'åoualin.
— Falklands'darne etter Malouinerne, raidt emot Magettansta
funbeté östra öppning, bestå af 2:ne stora öar, meb fiera fmärre, hwil-
ka ligga deromkring. De hafwa gräs och kryddor , men inga trän,
fyrfotade djur etter menniffor ; derentot en oräfnetig mängd gäst, anför,
m. st. sjöfoglar, och rikt siste på fuflerne. Argentinska Republiken har
år 1829 tagit bessa öar i besittning.

X. Fria Indianernes Land.
Fria Indianer bebo stora sträckor uti det inre af Landet. Man

räfnar deras antal titt 100,000, större delen Nomader. De syöfel*
sätta sig med jagt och siste, och regeras af Kaziker, hwilfas malt är
ganska inskränkt. En del af beéfa Indianer hafwa låtit döpa sig; de

fteste äro Fetifch^tittbebjare; några äro raennistoätare. De betydligaste
af dessa Indianstammar äro: Karaiberne, wid Orinofoftoden; Otonta-
kerna, bekanta för deras jordspisning; Arovaferne, Guarounoerne och
Araaguaerne, i Guyana; Abiponerna längs åt Parana i förenabe Sta-
terne, af hwilka en del antagit Christendora; Auraufanerne i Chili;
Toptnamfcerne i 23ra(tiien, ett talrikt folk, fora statt wara deladt i
70 stammar, det wildaste och mest krigiska af alla Indianer.

Australien ettet Polynesien
är den ftft upptäckta och minst kända af åtta Werldsdelarne. Man
känner hittills nästan endast kusterne och ora mänga öar endast deras
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läge. Denna werldsdels storlek &x öfwer 170,000 qwabratmil. In*
byggarne i benna werlbsbel räknas titt nära 3 millioner , och bestå af
2 hufwubklasser: SNalayer, af hwilka en del titt färg, froppsbilbning
och feber närma sig titt Européer, och tyapuaé, en negerlif folkstam,
raeb fwart färg och krusigt här, men titt sin benbyggnab hafwa be raeb
Negrer ingen närmare likhet, Dessa båda hufwudstararaar hafwa blifwit
med hwarandra blandade, sä att en mängd variationer berigenom uppstått.
Dessa folkstag stä på olika grader af kultur, srån det råaste naturtitt*
ständ (Papuas), titt en icke obetydlig grät» af bilbning (Malayerne).
Att tatuera sig, etter att i huden täta inbränna åtstittiga figurer, är
nästan en attntäit sed pä Söberhafsöarne.

Wi hafwa öfwer denna werlbsbel föga att tillägga titt bet t Fy-
ftffa belen af denna Geografi reban anförba.

I. Nya Holland etter tilitnatoa, innehätter omkring
140,000 qwadratmil, hwaribland lifwäl inre beten är nästan attbeleg
okänd. ttr*inbt?ggarne, af den negerlifa folkstammen, äro bland de mest
råa och wilda Nationer , och stä i naturanlag wida ester inbyggarnc
pä Söberhafsöarne. De äga inga fasta boningéplatfar, gä nakne, och
leftoa raeft utaf sist, raen en bel förtära äfwen raennistokött. (Landets
olika betar och produkter äro redan upptagne i den Fysiska Geografien).
— 3 Nya Syd-Wales och i 2)iemené land hafwa Engelsmännen an-
lagt kolonier -för brottslingar. Af b"e ber anlagbe staber märkes: Sid»
neytown, med 20,000 inwänare, stotor, och ben förträffliga hamnen
Port Jackson.

11. Nya Guinea, näst 23orneo och Madagasear den största
o pä jorden, med ön Papua etter Papuslandet i nordwest, och
öftocken Louisiada i sydost, samt flera fmärre öar deroratring. In*
byggarne härstäbes äro bels Papuer, fora bebo kusterne, bels Hara-
foras, fora bo inne i landet och dels Badschus, kringwandrande fiska-
re, åtta ganska krigiske, hwilka icke gerna tilläta freratingar att landsti-
ga pä sina fufter, hwarföre man ocksä om dessa öar icke har särdeles
kännedom. De förnämsta närliggande öar äro: Amiralitets-öarne,
Nya Britannien och Nya Irland, hwilka äro bewurne med fofoé*
trät», palmträd, pifaug, brödträd. Inbyggarne äro misstrogne och för*
rädiske (Papuer), af gulaktig färg med långt fwart här. Salomons-
öarne, äfn>cn Nya Georgien fattabe, efter största ön meb betta namn,
äro klippiga, men hafwa stöna balar och mänga wäl odlade trakter;
produtterne äro be samme som pä be föregäende: inbyggarne äro bels
swarte, bels kopparfärgabe, af stark byggnab famt styras under en de-
spotist Regent, och äro icke utan konstftit och hanbel.

111. Nya Zeelands-öarne, tioanne stora öar, ätstiljde
genom Soofé sunb, med höga snö* och stogbetäckta berg, af hwilka Pic
Cgmont är öfwer 14,000 fot högt. Inbyggarneé antal stiger titt
150,000; be äro af gulbrun färg meb fraarta här, krigiske, samt lef-
wa mest af sist och hunbfött, men fortära äfwen sina slagne fienber.
Märfwärbigast är, att beéfa toiiba Nationer blanb sig äfwen äga Abel,
liffora deras stamförwandter Malayerne.
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IV. De strödde Karne äro snart fagdt otaliga. Många
hafwa icke ens erhållit namn.

A) De norr om 3Equatorn betagne föga fanbe Pelew- (Pelju)
öarne, ©arolttterne och Pescadorerne, äro högländta, stogbewurna,
angenäma och fruktbara. Inbyggarne, som äro Malayer, stå under
egna Konungar och bestrifwas af nyaste sjöfarande som wilda sjöröf-
ware. —> Mariauerne etter Ladronerne (Tjuföarne), äro »utfaui*
sta, med en beständig sommar, hasioa öfwerfiöd på hornbostap och flera
tropiska waxter; deras äldste inbyggare äro nästan utrotade. De nn
tvärande härstamma från $Jlexico och Fittppinerne, tala spanska och äro
christne. 25e3fe öar titthöra Spanien. — Mnlgraves-öarne, talrika,
raen små och lågländta, bebos af kopparfärgade starka och wäl bilbade
inbyggare som gå nästan nakna. — Sanbwtchs- (Sanbwitfch) öarne,
äro en Archipetag af 13 öar, hwilka, utom höga klippor och fortittban*
far, innehålla ett förträffligt fruktbart lanb, fom är wäl odladt, liksom
tnbyggarne redan före umgänget meb Europeerne woro de mest bildade
af stilla hafwets öboer, och hade upphunnit nu hög grad af konstfärdig-
het. De bilda nu en handlande 'Stat, och besöka med egna skepp Chi-
na och Amerika. Inbyggarnes antal stiger titt omkring 150,000 Ko-
nungen har en liten flotta och folbater exercerade på Europeiskt wis.
Här förfärdigas många tyger af papper^muttbärsträbets bast raeb fmaf*
futta teckningar, förträffliga mattor, som i waraktighet, sinhet och elegans
öfwerträffa alla andra. I senare åren hafwa öboerne äfwen börjat
antaga chriftenbomen. ©törsta ön är i©toatht, raeb 39,000 inbyggare,
hwilken har stera höga bergspetsar, hwaraf den högsta är öfwer 14,000
fot. På Woahu har Konungen sitt residens.

B) £>e söder om LEquatorn belägne: Drottning Charlottas
öar, bergiga, rika på kokosträd, brödfrukt och sago, samt wäl befolkade.
Ö>boeme äro starkt byggba, hafwa krusigt hår, och äro ganska krigiska.
— Emellan bessa och nya Kalebonien tigga Nya Hebriderne, hwilka
äro fruktbare, stogbewärte och wäl obtade. Inbyggarne tefwa titt större
delen af vegetabilier, men förtära äfwen raennisiofött. — Nya Kale-
donien är oragifwen af forattklippor, och består af ofruktbara kullar
samt furapiga slätter. Inbyggarne hafwa ett från de öfrige öboerne
siildt språk, och anwända mera omsorg på sin klädsel. — Fidijöarne
är en samling af flera ögrupper, betagne öster om Nya Hebriderna,
bebodde af negertifa inbyggare, fom hafwa plantager, och utmärka sig
genom sina konstrikt bearbetade fartyg, mapen och fläder. 2)e äro
witda frigare och en sträck för de nästgränsande öboerne. — Wiin-
fiaps-öarne, ettet ock, efter den största ön, Tonga-öarne fattade,
tnnestutne af forattbanfar , safna friskt watten, raen äro fruftbara och
tt>ät odlade. Inbyggarne äro ljusbrune, raed en öppen och blid faraf-
ter fårat högre fultur än be fleste nästgränsanbe öboer. Sikraät äro
raennistooffer här wanliga, och tillfångatagne fiender uppätas. De haf-
wa prester, dyrka flera gudar och tro på fjätené odödlighet. — Seg-
lar- eller Skeppare-öarne äro vulkaniska, oragifne af forattklippor,
och behaglige. Inbyggarne äro af en stor och ston wärt, raen beras
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blick utwtsar wrede, wildhet och mordbegär; oemotståndlig är för dem
lusten att stjäla. — Sällfiaps-darne äro de mest bekantes Söderhafs-
öar, be hafwa ett högt läge, angenämt klimat, och äro omgifne af ko*
rattklippor. Brödfruftträdet är här i hög grad bördigt. Inbyggarne
äro ett gobfumabt, gästfritt och wälbilbadt folk, nästan hwita till färgen.
De förfärbiga allehanba tyg af papperé*muttbärsträt>et, älska musik och
dans, och hafwa i senare åren btifwit omwända titt christendom;
många hafwa tärt att läsa och stristoa. — De laga .Öarne bestå af
forattftippor, öfiverftoämraaé titt större belen unber flobtiben, och in*
byggarne lefwa titt bet raeita af siste. — Marquesas- (Marfefaé)
öarne äro raera wattufattige, men för öfrigt lifa be förut bestrifne,
äfwen i anfeenbe titt sina inbyggare, fastän besfe äga minbre bilbning
än inbyggarne på Säflstapéöarne. — Påsköns inbyggare utmärka sig
genom sin tåga wärt och stora öron. De föra ett uselt lif, bo titt
en bel i jordkulor och bricka sjelfwa hafswattnet.

C) De i Inbista Oceanen belägne öarne Amsterdam, Kergne*
lens Land ra. fl. äro obebodde. Kusterna äro betäckte af Mhunbar,
hwalsistar och sjöfogel.

V. Södra Polar öar ne. Södra Georgien, en fara*
ling af klippor, fora midt i fommarn nästan titt hafsytan äro begrafne
i snö och is; man har ber blott funnit twanne fullkomliga wärtarter.
Ännu sybtigare har man nyligen upptäckt fiera tanbsträckor t. er. Nya
Sydshetland, en grupp af 12 öar och otaliga klippor, der wid öege*
tationens yttersta gräns, blott några tafloar äterstä pä be stackar, som
blottas frän bet sekelsgamla iéfwattet, fastän stenkolstager och fosita
ben af fullkomligare bjur, lika m;a Sibiriens, mittim om en lyckligare
werldsätber. Ännu öbétigare är Sandwichslandet, som bestar af 5
större och fiera fmärre öar, feer endast nakna klippor, utan att vegeta-
tion, uppskjuta ur den elpiga is* och fnöstorpan, endast hivatar och fjö*
foglar bebo dessa rysliga trakter, ständigt inswepta i tjockt töcken. £)et
upplyses likwäl i nattens mörker af det stammande Sydstenet, fora
under tusenfalbiga rörliga skepnader, bryter sig i åtta regnbagens stö*
naste färger och äterspeglas af den ewiga is, hwilken betäcker, mera
än norbpoiens, en omätlig sträcka kring Södra Polen.
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Falster 56, 130
Falsterbo 120
gamagufta 232.
gano 204.
Fanö 130,
Farellon 84,

Faro 199
Farsistan 238.
Farsund 126
Faya! 199.
Feliba (Felibia) 226,
Feltre 172,

Femern 131
Fehrbellin 160,
Fermo 205,
Fernando 196.

— de! Po 269.
Ferrara 204.
Ferro 264.
Ferrol 194.
Feuchtcioang 150.
Fez 262.
Fezjan 73, 264.
Fichtelgebirge 147.
Fibii-öarne 84, 296.
Ftgueraé 196.
Filippinske öarne 253,
Finis Terre 182.
Finland 212.
Finmarken 126.
Finsko wiken „

55,
Finspång 116
Finsteraarhorn 172,
Fiyme 170,
glanbern 149, 178,
Fleckefjorb 126.
Flensburg 130,
Fleurus 146
Florenz 21)3

Flores 64, 253
Floriba 281
Ftyinge 120
Fogbön 114.
Foggia 206.
Foir 189.
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©ibam
Fofhan 255.
Fotfchani 226.
Folbalen 126.
goftgno 204.
Follwiig 125.
Fontainebleatl 181.
Fontenay 183.
Forchheim 150.
Forli 204.
Formentera 196.
Formosa 64, 255.
Forntoso, Flob 72.
Forstnark 113.
Forswik 1 18.
Fort Fran^ois 269.
Fort Nassau 284.
Fosen 127.
Foöfano 201.
Fosfunt 126.
Fourneaur . 83.
Francisco, Flob 80.
Franche Com é 186.
©:t Franceseo 282.
Fcanfen 150.
Franfenstein 161.
Frankfurt atn Mayn 158.
-^ an ber Ober 161.
Frankrike 175.
Franska milen 55.
Frascati 204.
Frät, Flob 66.
Franenfelb 174.
Fraustabt 162.
grebenöborg 129.
grebericia 130.
grebrifétowtt 276.
grebriféberg 129.
Frcbritsborg 129.
Frebrikshall 126.
grebrifshamn 213.
Frebriksnagor 249.
Frebriksstab 126.
Frebrikssten 126.
Frebrikswårn 126.
Freelown 268.
Freiberg 151.
greibttrg 154, 175.
greising 150.
Frejus 188.
Friaul 167.
Frieblanb 160.
Freibrichftabt 131.
Frieslanb 144.
grifche £aff 159.
groetanb 126.
Frontigttan 189.

Sibani
Fubfiamma 66.
Fuegoon 269.
Fnkåswiken 74.
Fnliernes lanb 267.
Fnlba 154.
gunchrt 264.
Fnnbybay 74.
gitnffirchen 169.
gttr ' 264.
gurca 172.
Fitrth 150.
gufchttan 254.
Fvett 56, 129.
Farön 121.
Fåntttnbsjön 123.
Fåröarne 131.
Föhr 131.
Förenabe 9iorbame*

rifansta ©taterne 276.
görfristningéöarne 273.

G.
Gabinbe 270.
Gabantes 262.
Gabebnsch 155.
Gaeta . 206.
Gagra 66.
Gaiam 267.
Galacz 226.
Galicien 194.
Galizien 168.
Galmay 140.
@:t Galleit 174.
Gatlipoti 207, 225.
Gatlopagoé öar 288.
Gambia, Flob 72, 267.
©anges, Flob 66, 242.
Gangntri 246.
Gap 187.
Gardeleoen 163.
Garb ' 188.
Garonne 176.
Garovernas lanb 250.
Garpenberg 115.
Gafcogne 189.
Gastttni 221.
Gatschina 212.
Gattan 65.
Gaza 235.
Gazni 239.
Gefle 121.
Gelbern 144.
Genevieve 280.
Genf 176.

Siban
Genfersjön 59, 173,
Genne 267,
Gent 146.
Genua 201.
Genuesista wiken 55
©:t Georg 199
George della Mina 269
Georgia 279
S:t Georgs ö 276.
Georgien 228.
Georgetown 251
Georgiewfi 217
Gero 157,
©:t Germain en

Laye 180,
Geroldstein 167.
Gers 190,
©erona 196.
Gestrikland 121
Ghats Berg 242.
©hitan 238.
Gibraltar 195.
Gribraltarssunb 56
Giessen 155
Giion 194
Gilolo 64
Gimo 114.
Girgenti 207.
Gironbe 189
Givet 181
Giurgewo 226
Gizeh 261
Gladhammar 117,
Glan 116.
Glarus 175
Glasgow 139
Olatz 161
©lauchau 151
©locefter 137.
Glommen, Flob 123,
Gluegueh 269
Oluckstabt 131,
Glänsande bergen 76,
Omunb 153
©nefen 162,
Goa 249.
Gobaverp, Flob 66.
Gobt Hopps-Übben 70.
Goeletta 262.
GoeS 143.
Golbberg 162.
Goltottba 248.
Gomrom 239.
Gonave 284.
Gonbar 266.
Goplosjön 217.
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©iban
Goree (Gorea) 71, 268.
©ostar 152.
©osport 136.
Gotha 156.
©:t ©oitbarb 57, 172.
©ottorp 130.
Gotttanb 56, 121.
©ouba 143.
©ozzo 207.
Oraeiosa 199.
©rampianberg 132.
©ran 169.
©ranaba 195
©ran Sas so 58.
Oraubunben 176.
Graubenz 160.
Gravelines 178.
Groves 189
Gravefanb 135.
Greenock 139.
Greenwich 135.
Greifswalb 161.
Greitz 157.
Grekiska Bergen 57.
Greklanb 219
Grenada 285.
©renna 117
Grenoble 187
Gripsholm 114.
©rislehamn 113.
©rochow 218.
©robno 214
©rosibeeren 160.
Grosfenhoin 151.
©rost Glogau 162.
Grosi Warbein 169.
Grönberg 162
Gråtz 167.
Gröna Übbens öar 269.
Gröna Kn 64.
©röningen 144.
Grönland 274.
Gnadalarara 193, 232.
Gnadalcana! 89, 194.
Guadalquivir 191.
Guadeloupe 285.
Guadiana, glob 191.
Guahan 84.
Guolior 244.
Guamango 285.
©uonohoni 284.
Gucmaruato 282.
Guanea Seiica 289.
Guastalla 202.
Guatemala
Guoyoquil

283.
288.

Sidan.
Guayaquilwiken 79.
Guben 161.
Gubhem 118.
Gueret! 185.
Guernsey 56, 141.
Guinea 268, 270.
Guineista wiken 70.
Guipuzeoa 197.
Guldbranbsbalen 125.
Gulbfusten 268.
Gulbnäs 126.
Gulö 127.
Gnmel 267.
©umbinnen 160.
Gunbwana 246.
Guria 228.
Gurva! 246.
©uselhiéfar 232.
Oustavia 285.
©ustrow 155.
Gufum 116.
Guthwalb 121.
Guuledalen 127.
Guyana 293.
La Guyara 287.
Guyenne 189.
©uzuratte 247.
Görlitz 162.
Göksholm 115.
Görz 167.
Götha Kana! 107.
Götha Elf 60, 107.
Göthalo 118.
Götheborg 119.
Göttingen 152.

H.
Haag 143.
Haartem 143.
Habesch 73, 265.
Habsburg 174.
Habelanb 125.
Haberslebett 131.
Habramaut 236.
Habschar 236.
Haga 113.
Hagenatt 185.
Haitnbnrg 166.
Hainan 64, 255.
£atti 284.
Hattebal 126.
Halberftabt 163.
Haleb 234.
Halifar 138, 276.

Siban.
Halmstab 1 19.
Hall 153.
Hallanb 119.
éaäanbsåé 120.
Halle 162.
Hallingbalen 125.
Hamaban 238.
Hamah 235.
Hamburg 157, 158.
Hameln 152.
Hatntn 163.
Hammerfest 127.
Hampshire 136.
Hamptoncourt 135.
Hanau 154.
Hangtschen 255.
Hanniah 252.
Hannover 152.
Haparanba 122.
Harburg 152.
Harbangcr 127.
Harbangerfjorb 123.
©arbcrwpf 144.
Harg 113.
Harlingen 144.
Hartforb 278.
Harwtch 135.
Harz 153.
harzbergen 147.
Hassel

'

126.
Haufa 267.
Haitfton 283.
Hattt Alpes 187.

Garonne 189.
Loire 188.
Martte 181.
Pyrenees 190.
Nhin 185.
Saone 186.
Vientte 185.

Havana 284.
Havre be ©race 179.
Hebriberna 56, 140.
Hebrott 235.
Hechingen 157.
Hetta

'

58, 131.
Hebemarken 125.
bebemora 115.
Hebfchaé 236.
Heibelberg 154.
Heilbronn 153.
©:t Helena 272.
Heltcon 219.
Helgeanbes lanb 64.
Helgotanb 141.
Hetfeforö 114.



307

Siban.
Hettefponten 56.
Helmstebt 156.
Helsingborg 120.
Helsingfors 213.
Heliingland 121.
Helsingör 129.
Helvoetstuis? 143.
Hemö 235.
Hennegau 146.
Herat 239.
Herault 188.
Herisau 175.
Herjeådaten 121.
Hermanstodt 170.
2'£ermite 290.
Hermopolis 221.
Hernösand 122.
Herrewadsilostcr 120.
Herrnhut 151.
Hertforb 137.
Hersfelb 154.
Herjcgowiiia 225.
Herjogenbnsch 144.
Heéperien 55.
Hessen 154.
— Homburg 155.

Hjelmaren 107.
Hieres 188.
Hicriste öarne 56.
Hikarkor 267.
Hikuro 264.
Hilbburghaufen 156.
Hilbeéheint 152.
Hillah. 234.
Himaloio 65.
Himtnelftcilunb 116.
Hindukosch 65, 240.
Hindoston 68, 243.
Hinbö 56, 127.
Hinjuon 272.
Hjo 118.
Hirschberg 161.
Hiftngen 1 19.
Hispaniola 284.
Hissar 242.
Hoangho 62, 66, 254,

256.
Hoborg 121.
Hochheim 157.
Hof 150.
Hoftva 1 18.
-Hofioyl 175.
Hohenlinben 150.
Hohensaltzburg 160.
Hohenzollern 157.
Holmstranb 126.

©ibatt.
Holstein 131.
Holtttn 131.
Hotlanb 141, 142.
Homburg vor ber

Höhe ' 155.
Honbttras 283.
Honbnraswiten 74.
Honfteur 179.
Hoorn 143.
Horcb 236.
Hornaoan 107.
Horfené 130.
Hostalrich 196.
Hoval 267.
Howes Ö 83.
Hopa 152.
Hnbbersfielb 138.
HubiféJratt 121.
Hubson, glob 277.
Hubfons snnb 74.
Hubsons-wiken 74.
Httelba 194.
Huefca 195.
Hull 138.
Hnmber 132.
Hunbsriick 158.
Huntingbon 137.
Huronfjön 75, 277.
Hufabp 118.
Huéqwarn 117.
Hufum 131.
Hwen 120.
Hwita bergen 76.
Hwita hafwet 55.
Hybra 222.
Hpbrabab 248.
Håtttna 114.
Höganäs 120.
Hörningsholm 114.

3.
Jackson 280.
Jaett 195.
laffa 235.
©:t lago 269.
©:t lago be Chile 286.
— bi Compostella 194.
— de Cuba 284.
— de la Sega 284.
lait, glob 59.
lakobsstab 213.
lakutsch 213.
latoferneé lanb 267.
lamaita 284.

Siban,
James ö 268, 274.
Jamesbay 74.
James Islanb 75.
lana, glob 66.
lanbro 267.
langtsekiang 66, 254,
lanjah 227.
lanina 227.
Janfotoife 168.
Japan 67, 258.
Jarlékrg 125,
laroslaw ' 211.
lossy 226.
lawo 64, 252.
lortkretsen 153.
Iberista bergen 191
Idria 167
S:t Jean 285.
©:t Jean d'Acre 234.
leddern 126,
leddo 259.
lebzon 215.
leffersfon 280.
lekothorinenburg 230.
lekoterinoflow 215.
lemoppes 146.
lemen 236,
lemtlonb 122,
leno 156,
lenischehr 227.
lenifey, Flob 66, 209.
Icnifetfl 230
lerrafch 236.
Jersey 56, 141.
Jerusalem 235,
lesb 239,
Jesus 84,

lesso 259,
Iglou 168,
@:t Ilbefonfo 193.
Ille Bilaine 182.
Illinois 280.
Illyrien 167,

Ilmen 59, 209.
Ilän 256.
Imbro 227.
Imerethi 228.
Inagua 75.
Inbals-Elfwen 107.
Inberöe 127.
Inbiana 279.
Indianopotis 280.
Indien 242.
Inbigirta 66, 209.
Inbre 184.
Inbre Loire 184.
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Siban.
Inbus 66.
Ingermanlanb 212.
Ingolftabt 150.
Inhambane 271.
Inn, glöd 59.
Insbruck 167.
Invernest 140.
lohannisberg 157.
S:t Johns 275.
lonifia öarne 56, 208.
loliba, glöd 72.
Jordan, Flod 67
Ipsara 232
Ipswich 137.
Irak Abfchemi 238.
Irak Arabt 233.
Iran 237.
Irowoddi, glöd 66,256
Irbit 230
Itfutfl 230.
Irlanb 55, 140,
Irlänbfla Sjön 55
Irtist 66, 209
Ifala » 115
Ifar, g!od 59, 149
Ifefjorb 128,
Isere 187
Iserlohn 163.
Ischia 206
ISHakwet 55
Istop 75
lélanb 55, 131
Isle Sourbon 272
3«le France 179.
Ismoi! 215
Ismir 232
Isnif 232
Ispahan 238,
Iftrien 167,
Italien 55, 199
Itschild 232
Itzehoe 131.
luannes ön 79
Juan Fernanbes 286.
Juan de Puerto

Rico 285.
lubbulpur 246.
Juleta 114.
liilich 163lungfru-öarne 76, 285.
lura 186.
Jungfrun 172.
Inrabergen 57, 172.luterbock 161.
Inttanb 55, 130.
lägeréprié 129.

©ibatt.
Jönköping 117.

Ä*
Äobenbo 270.
Kabul 239.
Kabulistan ■ 239.
Kachao 263.
Kafiristan 242.
Kassa 215.
Kaficrn 72.
Katwelås 118.
Koiana 213
Koimoniste öarne 284.
Kajor 267,
Kairo 260.
Koirwon 262
Kakongo 270.
Kalabrien 207,
Äalamata 221.
Kalavrita 221
Kalifornien 282,
Kalifornisia wiken 74,
Äaltfch 216
Äalifttt 247.
Kolkutta 245.
Kalkas Mongolien 256
Äaluga 211.
Kallundborg 129.
Komo, Flob 39
Äomba 267.
Kombobscha 252.
Kaminiee 214.
Äammettoi Ostrow 212.
Kamschatka 231.
Kamschatka-hafwet 62.
Kanada 77.
Kanalen 55.
Kanara 247.
Kanaria 264.
Kanarie-öarne 264.
Kondahar 239.
Kandesch 248.
Kono 267.
Äaotfifin 68.
Kap 271.
Karafta 259
Karaibifia hafwet 79.
Karatbista öarne 75,285.
KarahiSfar 232.
Äaraforunt 256.
Karaman 232.
Karelen 213.
Karlsbab 168.
Karlsburg 170.

Siban.
Karmen 126.
Äarnatff 247.
Karpaterne 57.
Äorpentorien 82.
Karpentar.sta wiken 82.
Karroos 271.
Kars 233.
Kartago 262.
Karun 231
Karybdis 60
Äafan 216
Kafchan 238.
Koschau 169
Kaschgar 256
Äafchmir 244
Äafchna - 267
Kassy 250,
Äa«ffl 154,
Kaspisia hafwet 55,
Äafttlien, Gamla 193,

— Nya 193,
Äafolomen 196.
Katharinenburg 230.
Katif 237,
Katmandu 244
Kattegat 55
Äaufafué 209,
Kavalan-öarne 231
Äecfchentet 169,
Kefolonia 56, 208,
Kelat 240,
Kenda! 138,
.tenne 261
Kensington 135
Kent 135
Kentuckv 280
Äetefun 232.
Kerguelens land 293
Kerman 239,
Kermanschah 236
Äe» 136,
Kerholm 213
Key 83
Khokhan 242
Khunbuz 242.
Khnsistan 238.
Kcbberminster 137.
Kihwa . 241.
Ätet 131.
Kielee 219.
Kiew 212.
Kilkenny 140.
Kimoli 222.
Kinesiska Sjön, östra 62.

— — westra 62.
Kingkitao 257.
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Sidan.
Kingela 270.
Kingston 284.
Kingtesching 255.
Kingtsching 258.
Kinnekulle' 118.
Kinsale 141.
Äto 259.
Kirgifernes lanb 229,

242.
Äirtn4tta*©botP»tg 257.

Kischenew 214.
Ätftl Ermak, Flod 67.
Kistiär 216.
Kistna, Flod 66.
Kitztngen 150.
Kiusju 64, 259.
Ätächta 230.
Klagenfurt 167.
Klousenburg 170.
Klausthal 153.
Klewe 164.
Älintehamn 121.
Klippan 120.
Klippiga bergen 275.
Knäröd 119.
Kobi 67, 256.
Koblenz 164.
Äoburg 156.
Kohrasan 233.
Kodjak 275.
Koeverden 144.
Kolo 256.
Kokonor 256.
Kola 212.
Kolberg 161.
Kolding 130.
Äoleroon, Flod 66.
Kolgow 56.
Äolytna 209.
Kolyvan 230.
Komoriske öarne 272.
Komorn 169.
Kongelf 119.
Kongo 270.
Kongbergen 71.
Kongsbacka 119.
Kongsberg 126.
Kongslena 118.
Kongsteen 269.
Kongswinger 126.
Konieh

'

232.
Konkan 68.
Konstantineh 262.
Äonstantiitogorjl 217.
Äonftanfc 154.
Konung Georgs öar 64.

©tban.
Äoppargrufcfloben 77,

275.
Korbach 157.'
Korbofan 265.
Korea 257.
Koreanska sjön 62.
Korfu 56, 208.
Korinth 221.
Korotnanbel 247.
Koron - 221.
Korsika 53, 190.
Äoréöarnc 231.
Äorsör 129.
Äofel 162.
Koftahl 117.
Kostroma 211".
Kotchin 247.
Äotopari 80, 286.
Kocschinchina 251.
Konka 266.
Kovpnta 66.
Krabla 58, 131.
Kragerö 126.
Kratn 167.
Kråkan 219.
Ärefetb 164.
Kremnitz 169.
Kreta 58, 227.
Kreutznach 164.
Krim 215.
Krimska ©unbct 56.
Kroatien 170.
Kroneborg 129.
Kronoberg 117.
Äronftabt 170, 212.
Krossen 161.
Krotozyn 162.
Krybb-öarne 64, 253.
Ättaina, Flob 72.
Kuba 284.
Kuban, Flob 209.
Kufstein 167.
Äithtstan 238.
Knlang 249.
Kulm' 160.
K^illaberg 120.
Ktintri 7 1.
Äungéör 115.
Äungur 216.
ÄunnwSborf 161.
Kuopio 213.
Kar, glob 67.
Kura 256.
Kurbistan 233, 238.
Äurtliste öartte 231.
Knrische Haff 159.

©tban.
Kttrlanb 214.
Kurst 211.
Kttstrin 161.
Kittahia 231.
Ätttfch 248.
Kuttak 246.
Kprkostaten 203.
Äaflanbéö 118.
Äårnthen 167.
Kölen 58, 107.
Köln 164.
Königsberg 159.
Königshofen 151.
Königslutter 156.
Köttigstein 151.
Köpenhamn 129.
Köping 115.
Köslitt 161.
Köthen 156.

L.
Laaland 56, 130
Labrador 274
Sachfa 237
Lat-tho 251
Lobitioh 234.
Laboga* 59, 209
Ladronerne 296
Lacken 145,
Lagan, Flob 119.
Lago di Como 199

— Gärda 199
— d' Ifeo 199
— Maggiore 199

Lagoa 271,
Lagos 199,
Laholm 119
Lahore 243
Lahr 154,
Lakedivisie öarne 84, 249
Lom 82
Lamego 196
Lampeduso 207
Lancaster 138
Lanbou 151
Ländes 190
Lanbreey 178
Landskrona 120.
SanbSberg 16i
Lanbsenb 57
Lanbshut 150
Lanbsort 113-
Langelanb 129
Langensalza 163
Långres 181
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©iban.

Sangtteboc 188.
Laos 251.
Lcwn 179.
Lapplanb 122.
Sarafch 263.
Larnata 232.
Lassa 257.
Lauban 162.
Lauenburg 131.
Sauffen

'

60, 174.
Saurwig 126.
Sattfanne 176.
Lausitz 151.
Laval 183.
Larenburg 166.
Laybach 167.
Sebeba 262.
Leaotong 257.
Lecce 206.
Lech, Flob 59, 142.
Lecko 118.
Leebs 138.
Leer 152.
Leicester 137.
Leinfter 140.
Leipzig 151.
Leipzigerkretsen 151.
Leith 139.
Lemansjön 59.
Lemberg 163.
Lemgo 157.
Sena, Flob 66, 209.
Lennep 164.
Leoben 167.
Leon 193, 283.
Lepanto 220.
Leriba 196.
Leéghtftan 229.
Lessina 171.
Lesfö 126, 130.
Lesztto 162.
Seucathe 203.
Leuwarben 144.
SetPis 56.
Lefington 280.
Lepben 143.
Libanon 65, 66, 234.
Liberia 2gF.
Lichtenstein 157.
Libau i4.
Libyfla öknen 73.

118.
Stegnfy 162.
Lierre 146.
Lifftanb 213.
Lifflånbfta wiUn 55.

©tban.
Sifejo^öarne 64, 258.
Lilla mit 56.
Lille 178.
Lima 289.
Limburg 144, 146.
Limerick 141.
Litnfjorben 128.
Limoges 185.
Simoitfut 185.
Linbait 150.
Linbe 115.
Linberöbsåsen 119.
Linbeönås 57.
Linbholmen 1 13.
Linkoln 137.
Linköping 116.
Linz 166.
Lionsia wiken 55.
Liverpool 138.
Lipari 207.
Lipariste öarne 56, 207.
Lippe 157.
Lifieur 179.
Lissa 171.
Lissabon 198.
Lister 126.
Litaku 270.
Sitoralen 170.
Ljungan, glob 107.
Liuéncbal 122.
Ljusnan, Flob 107.
Livctbien 220.
Livabia 220.
Sivorno 203.
©:t So 179.
Loango 270.
Lobenstein 157.
Lobi 171.
Lofoben 127.
Loire 187.
Loire ©here 184.
— Inferiettre 182.

Loire, Flob 59, 176.
Loiret 184.
Sota 115.
Lokeren 146.
Lombarbiet 171.
Lotnbok 64.
Lonbott 134.
Lomnitz 58.
Lotnza 219.
Lonbonberrp 14).
Long Istattb 276.
Lons le ©autmer 186.

182.
Lop^ Sjö. 63, 255.

Sidan
@:t Lorenz. Flod 77
@:t Lorenz-wiken 74
Loreto 204
Lot 189
Lot Garonne 189
Lothtingen 181
Longen 124
S:t Louis 280.
Louis 268
Louifiada öar 295,
Louisiana 280,
Louviers 179
gowen 124
Lowicz 218,
Lorca 195
Lowiso 212,
Lolvositz 168,
Loro 195
Lozere 188,
Lublano 167,
Lublin 219
Son Lucor de Sar*

romedo 195
Lucca 203
Luceno 195
@:t Lucie 285
Lucknow 246
Lndwigsburg 153
Lubwigélust 155
Lugano 176
Lugo 194
Lukaya 284
Lukayiste öarne 75, 284
Lufian, Flod 66, 250
Luleå 122,
Luleå Elf 122
Luleå Lappmark 123
Lund 120
Lune! 189
Lupatabergen 71,
Luvek 252
Luremburg 144, 146
Luzon 64, 253
Lnbeck 153
Luneburg 152.
Litneoille 182.
Liittich 146
Liitzen 162
Sttjern 175.
Lyckeby 121.
Lyon 187.
Lyonnais 186.
Lys 145.
Laga öarne 297.
Låvert 117.
Såchow Archipetog 231



311
Siban.

Löbau 151.
I'öberöb ' 120.
Löfsta 114.
Löwen 145.
Löwetts lanb 83.

iW.
Maas, Flod 59, 142.
Tina» 182
Maastricht 144
Macao 255
Macaéfcir Sund 63
Macedonien 226
Moceroto 204,
Macleöfteib 137
Ma^on 186
Modogofear 272
Madeira 264
Madera, Flod 80
Madras 247
Madre be T>\o» 79
Mobrib 193.
Mabschi-Kossima-

öarne 258,
Maburo 252
Mofro 198
Magaboro 266
Mogbaleno floben 80

— öarne 275
Magbeburg 163
Magelhaens lanb 293.
Magelansia funbet 80
Magerö 127.
Maginbanao 64, 253.
Mahara 236
Mahe öar 272
Mahiernes lanb 269
Maibstone 135
TOaimatschin 256
Mailanb 171
Moin, Flob 59
Maina 221
Mainabergen 219
Maine 183, 278,
Mainz 155
Mojo 269
Maires sund 80
Makassar 253
Makassar-Sundet 63
Makkenzie, glob 77, 275
Mokran 240
Malabar 247
Malabriga 84.
Matacheri 247.

©tban.
Matabetta 58.
Malaga 195.
Malaghetta 268.
Mataffa 251.
Malokko-Suubet 62
Maldonado 292
Malbioiste öar 64, 250
Malemba 270,
Malines 146
$?attcoflo 84.
Malmaison 180.
MalmedY 164
Malmköping 114
Malmö

'

119
©:t Malö 182
Mallorka 56, 196,
Malplaquet 178
Malströmmen 60, 227
Molouinerne 294
Malta 56, 207,
Malvah 248,
Man 56, 139
La Mancha 193
La Manche 179
Le Mans 183
Manchester 138.
Mandal 126
Manbingos lanb 267
Manbfchuriet 256
Mangalore 247
Manheim 154
Maniea 271
Manila 253
Mani &ouattn 294
Manilisie öarne 253
Mantua 171
Manö 131
Maraeaibo . 287
Maracaibo-fiön 287.
Maranon, glob 288.
Maravi 70
Morburg 154,
Marche 185
Marengo 201
Margarita 285
Margate 196
Margaur 189
©:t Maria 199
Marianerne 296
Mariboe 130
Mariefred 1 14
Mariegalante 285,
Marienburg 160,
Marienluft 129.
Marieuwerder 160,IUU,

167.Morienzell

Siban.
Mariestab 18.
Marigttano 171.
©:t Marino 205.
Mariza, Flod 222
Marly 180
Marmorasiön 55
Marmora ö 64
Marne 181
Marokko 263
Maroni 293
Marosch, Flod 59, 170,
Marqnesas öar 297
Marfolo 207
Marseille 188,
Marstrand 119,
Martabon 250
Martigny 176
Martin 263
©:t Martin 285
Martin ique 285
Mortos 195
Marystoden 277
Marylanb 279
Masofuero 390.
Masalquivir 262
Mastorenerne, öar 272
Mastat 236
Mafowien 218.
Massa 202
Massachusetts 278,
Mafatierra 290,
Mafulipatnam 247
Mala 196
Matera 207
Matémai 259
Maubeuge 178.
Mauritiué 272.
Mayenne 183
Majanderan 236.
Meaur 181,
Mecheln 146
Mecklenburg ©chtt>e-

rin
'

155
Mecklenburg Stre-

litz 155
Medelhafwet 55
Medelpad 121
Medewi 116
Medina 236
Medoe 189
Meiningen 156,
Meissen j5l
Meissenheira 155.
Meistnertretsfen 151.
Mekines 262.
Mekta 236.
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Siban.
Meldalen 227.
Melsi 207.
Melinbe 271.
Melun 181.
Meme! 160.
Memel, Flod 159.
Menantkont, glob 66,

250.
2Äenam 66.
Menbe 188.
Menboja 291.
Merasch 232.
Mereia 136.
Metoui öarne 251.
Merida 194, 282.
Merim 79.
Merseburg 162-
Merve 142.
Messina 207.
Messinsta sundet 56.
Meéfurafco, Flod 72.
Mesnrato 262.
Metelino 232.
Metz 182.
Meurthe 182.
Merikansta loifen 74.
Merico 281.
Mezieres 181.
Miafo 259.
Michael 268.
Michigan 280.
- Sjö 75, 277.

Middelburg 143.
Middelfart 130.
Mibbelfer ~

134.
Mibbletons O 83.
©:t Migue! 199.
Milano 171.
Miiforb 138.
Milit 171.
Milo 222.
Milledgeville 279.
Minbanoo 253.
Minben 163.
Mingrelien 228.
Miuho, glob 191.
Minorta 56, 196.
Minst 214.
Miquelon 275.
Mirzopur 246.
Misitro 221.
Missisippi 280.
Missisippi, glöd 77, 277.
Misfolunghi 220.
Missuri 280.
Missuri, Flod 77, 277.

Sibon.
Mistissiny-sjön 75
Mietau 214
Miösen 123,
Modena 202.
Modlin 218.
Modon 221.
Mobstabmarken 127.
Mogabore 263.
Mogan 229.
Mohacj 169.
3Nohi!ew 214.
Mokaranga 271.
Morattam 260
Motto 236.
Molbau 226.
Molbe 127.
Moluckiste öarne 64, 253
Mombaza 271
Monaco 202.
Monbott»i 201
Mongolien 256
Monmouthshire 137
Monomotapa 271
Möns 146
Montanban 190.
Montbeillard 186.
Montblanc 58, 172.
Montbriéson 187.
Monteleone 207
Mont de Marfan 190
Montelimart 187
MOutenegro 226
Montevideo 292
Montferrat 201.
MOntpellier 188, 278.
MOntperbu 58, 176.
Montreal 276.
MOnte Rosa 58, 172
MOnte Rotonbo 58
MOnte Santo 226,

MOntferrat 196, 285
MOra Stenar 114
MOrovo, glob 59, 222
MOrbihan 182
MOrea 55, 220
Morgorten 175
Moritz-ön 272
Morloir 182
Mors 130
Mosoisi 210
Mosel 182
Mosel, glöd 59, 177,

MofÉau (Mofiwo) 210,
Motz 125
Mossul 233
Motala 116

Sibon
Motalaströnt 107
Moulius 184,
Mounster 141
Mojambik 271,

— Kanal 70
Muhr, Flod 59, 169
Mukben 257
Mulgraves öar 296,
Multan 244
Mulltorp 118,
Wihlberg 162,
Muhlborf 150
Muhlhausen 163, 185
Mnhlheim 164.
Mnnchen 150
Munblah 246
Miinster 163
Munben 152.
Murcia 195
Mnrsuk 264.
Murten 175
Murtnersjön 173
Murviedro 196,
Mnrsch idabad 245
Mustag 85
Mykoni 221
Mysore 249
Mytilene 64,
Manbergen 71
Mähreu 168,
Mälaren 59, 107,
Måotiden 55
Möitln 1 17
Möen 129
Mollen 131
Mönsterås 117
Möris 260
Mösfeberg 117

N.
Nogpoor 247
Nakstow 130,
Namur 146
Nancy 182,
Nongasoki 259,
Nankin 255
Nanteé 182
NopoleonS land 83
Napoli di Malvosio 221
Napoli di Romonio 221,
Norbonne 189
Norew 217
Norwo 212
Noshville 280.
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Sidan
Nassau 156, 253
Natalkusteu 271
Natolien 231
Natuna öar 64
Naumbnrg 162.
Novorino 221.
Navarra 192, 196.
Naros 222.
Nazoreth 234.
Neapel 205.
Neckar, Flob 59.
Nerfarfretsen 153
Nedenäs 126
Nederländerne 141
Nederrhen 164
Nedra Guinea 270
Nedsched 236
Negroponte 56, 221.
Neerwinben 146.
Neisse 162
Nelfoné flob 77.
Nepal 244.
Nerbubba, glob 66
Nerike 115
Neschin 212
Nertschinst '230,
Neftweb 129
Nen Sronbenbnrg 155.
Renberg 150.
Neuenbiirg 175.
Neuenburgersjön 173
Neufchote! 175
Neu-Ruppin 160
Neusiedler ©jöu 169
Neusohl 169
Neustadt 166
Neustrelitz 155.
Nevers 184
Newis 285
Newo 60, 209
Nw^berbeen 139
Newark 278
New-Costle 138
Newfounblanb 275,
New-Hampshire 277.
Newhaven 278.
New-lerfey 278,
Newis 76
Newmarket 137
New-Orleons 280,
Newry 140,
New-lork 278,
Niogora- 276,
Nicaragua 283.

— Sjön 283.
S:t Nicolas 146.

Sidon.
Nib-elfwen 124
Niebla 194
Niemen 209
Nieiiwport 146
Nifon 259
Niger, Flob 72
Nigritien 266
Nikoboriste örrne 64,251
Nikopoli 225
Nifofta 232
Nikolaiew 215
Nil, Flod 72
Ninfo 255
Nio 222
Niort 183
Nischnei-Nowgorob 211.
Nifchnei Kamfchotto 231
Nismes 188
Nissa 225
Nissan, Flod 119
Nioernaiö 184
Nizam 248.
Nizzo 202
Nolo 206
Nora 115
Norbergs Gruftvor 115
Norb " 178
Norbborg 131
Norben 152
Norbfjorb 127.
Nordhausen 163
Norbhorblän 127
Nordkap 56, 83
Nordkyn 56
Nordlanden 127
Nordmöer 127
Nordsjön 55
Nordstrand 131
Norfolk 137
Norfblk-ön 84,
Normanbie 179
Norra Amerika 273

— Afrika 259.
—. Srabant 144,
— Earolino 279
— Dewon 274
— Oceanen 55,

Norrbotten 121
Norriqe 123,
Norrköping 116
NorrJanb 121
Norrtelje H3
Northampton 137,
North, glob 277.
Northumberland 137.
Norwich 137.

Sidan.
Nottingham 137.
Novara 201.
Nova Zembla 55, 212
Nowgorob 211
Nowgorob Weliki 211.
Nowoi-Tscherkoft 215.
Nubien 265,
Niirnberg - 150,
Nufian, glob 66
Nummebalen 127
Nuyts lanb 83
Nya Albion 78
— Amsterdam 297.
— Sritanien 275.
— Sraunschweig 275.
— Cornwales 276.
— England 78,
— Georgien 295
— Granada 286
— Guatemala 283
— Guinea 295
— Honower 276
— Hebriderno 296,
— Hollanb 83, 295.
— Irlanb 295.
— Kalebonien 296
-^ Kastilien 193
— Merico 282,
— Navarra 78
— Sibirien 231
— Skottlond 275
— Spanien 78, 282
— Sydshetland 297,
— Valladolid 283.

Woles 274
— Zeelandsöarne 295.
Nyborg 130.
Nyeköbing 130,
Nyköping 144.
Nyland 213.
Nymwegen 144.
Nystob 213
Nysted 130
Näfel 175.
Wä» 126
Näftfärftoi 213
Nörblingen 150,

O.
Ooroco 282
Obborfi 230
Oberhessen 154,
Obi, glöd 66, 209
Oberhaus 150,
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Sibon
Obifio wifen 62
Ocono 193
Ochotsl 231
Ochotsto hofwet 62
Odense 130,
Ober, glob 60, 147
Odessa < 215
Oedenburg 1 69
Oels 161
Oeto 219
Of 169
Offenboch 155
Offenburg 154,
Ofir 66, 252
Ohio 279
Ohio, glob 77, 277
Ohiworoo 85
Oife 179
Oka, glob 59
Olbenburg ' 157
Olbeslohe 131
Olbham 138
Olenst 231
Oleron 184,
Oliva 160
Olivenya 194
Oimiitz 168
Olonez 211,
OlStorp 118
Olpntpué 227
Oman 236
Omberget 116
S:t Otner 178,
Omst 230
Onego 59, 209
Oneiba 277.
Ontario sjön 75, 277
Oporto 198,
Oppeln 162,
Opsto 125.
Oron 262
Oronge 187
Oronge, glob 72
Oranien 2^3Oranienboura 212
Oregon 281
Ore! 211
Orenburg 216,
Orenfe 194,
Orihuelo 196
Orfo 233,
LDrient 182,
Orinoto, glob 80.
Orisso 246
Orkney-öorne 56, 140.
Orleonnois 184.

©iban.
Orteans 184.
Orlows öar 294.
Drraött 285.
Ormué 239.
Ormuéfunbet 62.
Orne 179.
Ornäé 115.
Ortles 172.
Orttba 79.
Oroust 119.
Orvieto 204.
Oéfero 167.
Osnabrtick 152.
Oéfa 227.
Oéfunna 195.
Oftangeln 137.
Oftcap 63, 83.
Ostende 146.
Ofterobe 152.
Ost-Prettsfen 159.
Oftrolenfa 218.
Otaheiti 84.
Otterelfwen 124.
Otfchatow 215.
Oubalen 126.
Oube 246.
Oubenarbe 146.
Ourthe 145.
Ouessant, O 182.
Oufe, glob 132.
Owaihi 296.
Övar 198.
Overysfel 144.
Oviebo 194.
Oxford 137.
Ovapock, glob 293.

P.
Paderborn 163-
Pabua 171.
Paisley 139.
Palavatt 254.
Palcneia 193.
Palermo 207.
Palma 196.
Pairaaria 202.
Palmas 264.
Palmyra 235.
Palåftuta 68.
Panter 242.
Pampa del ©acra-

raento 288.
Pampelona 196.
Panama 287.

Sibon,
Panomowiken 74
Ponnah 246,
Ponteloria 207,
S:t Poolo be Lo-

ondo 270
Papua 295
Papué-öatne 83
Poro 293
Porocells-öorne 252
Poroguoy 291
Paraguay, glob 80,
Poramortbo 293
Porana, glob 80,
Porchim 155,
E! Porbo 192
Porime, glöd 80,
Parime, Sjö 79,
Paris 180,
Parrao 202
Parnassns 219
Porös 222
Pas be Calais 178
Pafewalt 161
Paéfau 150
Possoge-ön 285
Patagonien 293
Potno 245
Potros 221
Pou 190
S:t Poul 272, 275
Povio 171
Poro 208
Lo Poz 289, 290
Pegu 251,
Peipus 59, 209
Pejönesjön 59, 213
Peking 255
Pelett>-öarne 296
Pellwotm 131
Pembo 270,
Pembroke 1.38
Pendfchob 243,
Pensa 216
Penfocolo 281
Penfploanien 278
Pepparkusten 268
Perche 183
Perekop 215
Perignoc 189
Perigueur 189
Perlelusten 68,
Perm 216
Pernantbuco 293
Pernou 213
Perpignon 189,
PersbergS grufwor 119
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Sidan.
Persien 237.
Persiska Wtfen 62.
Perth 139.
Peru 288.
Perttgia 204.
Pefaro 204.
Pefcaborerne 296.
Pesth 169.

Persien

S:t Petersburg 212.
Peteréhof 212.
Peterwarbein 170
Petropaiolowfl 231
Petrofawodzfl 211
Petrowst 217
Petschoro, glob 59, 209.
Pfoltz 151,
Pforzheim 154,
Pharfata 227
Philadelphio 278
S:t Philip be Sen-

guelo 270
Philippeville

„
146.

Philippinfio Oatne 64.
Philippopel 225,
Philipstod 119
Piocenso 202,
Picordie 178,
Pic-Egmont 295
Pichingo 286,
Pico, v 199
Pico de Orizovo 77
Pico de Tride 71.
Piemont 201,
S.t Pierre 275
Pilcoraoyo, glob 80,
Pilico 219.
Pilica, glob 217.
Pillon 160,
Pilfen 168
Pindus 227
Pinerolo 201
Pinneberg 131
Piombino 203
Piotrkowo 218
Pirno 151
Pifo 203
Pifhaur 239
Ptstojo 203,
Piteo 122,
Piteo Loppmorl 123,
Pittébutg 278.
Pittcairns 84,
Pitpuftfle öarne 196.
Plataftröranten 80.
Plätten 59.
Planen 151.

Siban.
Plefiow 211.
Plorabieres 182.
Plozl 218.
Plyraouth 136.
Plöen 131.
Po, glob 60, 199.
Pobtachten 219.
Poitiers 183.
Poiton 183.
Polarlånberne 274.
Polen 217.
Politanbro 222.
Polozt 214.
Polynesien 82, 294.
Poraraertt 161.
Ponbichery 249.
Pontecorvo 205.
Ponza öar 206.
Popayan 287.
Popotatepetl 281.
Porla 115.
Port b'Addy 264.
— Bourbon 272.
— Jackson 295.
— Louis 272.
— Mahon 196.
— au Prince 285.
— Ropat 284.

Portenbit 264.
Porttci 206.
Portland 136, 278.
Portorieo 285.
— Ferrajo 203.
— Songone 203.
— Santo 264.
— ©eguro 293.

Portsmouth 136, 278.
Portugal 197.
Pofen 162.
Posorofdfcha 225.
Potenfa 207.
Potozi 289, 290.
Potowraak, Flod 277.
Potébara 160.
Pozzuoli 206.
Prag 168.
Praga 218.
Praslin 272.
Prato 203.
Pregel, Flod 159.
Prenzlau 160.
Prenabilla 286.
Prestburg 169.
Preftan 138.
Preufifch ©|>tau 160.
Prettsfen . 158.

Sidan.
Prevefa 227.
Prinbfenfteen 267.
Prinsen af WaleS

öar 75.
Prinsen of WoleS

udde 75
Prins Wilhelms

land 174,
Prinfl Wilhelms

öar 84.
Prinsön 269.
Privas 188.
Procida 206,
Propontiben 55,
Prosna, glob 217,
Provence 187
Prooibence 278, 284.
Pruth, glob 59, 222.
Moritbergen 227.
Pueblo de lo» An-

geloS 282.
Puerta de S:to Ma?

rio 194.
Puerto Reol 194.
Puhnoh 248
Pulowy 219
Pulo Pinong 251,
Pultovo 212
Pultufl 218
Punto del Godo 199
Purbonber 248,
Pntolo 258,
Puy en Setay 188.
Puy be ©ome 185.
Pyreneerno 57, 191,
Pyrenees Orienta?

le» 189.
Pyrmont 157,

Päfiollewil 117,
Päsiön 84

Q.
Onebeck 276,
Quedlinbutg 163,
Ouetus 198,
Oucntin 179
Oueretoro 282
Quesnop 178,
Ouibeton 183,
Quitne 126,
Qniloa 271
Outraber 182.
Quito 288.
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R.
Siban.

fßaab 169.
Raab, Flod 169.
Rabont 219.
Rcefcht 238.
Ragufa 170.
Rata 233.
Raleigh 279.
Rama 235.
Rarabouitfet 180.
»amlöfa 120.
Rarapur 246.
Rarasgate 136.
Ranberé" 130.
Rangttn 251.
Ranfppttan 115.
Ranzau 231.
Rafchib 260.
Rastabt 154.
Ratan 122.
Rcttibor 162.
Ratzeburg 131.
Rauböjbelaget 126.
Rattmo 213.
Rava 218.
Ravenna 204.
Ravicj 162.
Re, b 184.
Reereatton 84.
Rebonbo 76.
Regensburg 150.
Reggio 202, 207.
Reichenbach 161.
Rcichenburg 168.
Reicpenjtem 161.
Reikiawik 131.
Renbéburg 131.
Rennes 182.
Repulsewiten 74.
Reftna 206.
Reunion, O 272.
ReuS 196.
Reufi 157.
Rcutttttgen 153.
Revat 213.
Rheiras 181.
Rhen 59, 147, 174.
Rhobe Islattb 278.
Rhobes 190.
Rhobos . 64, 232.
Rhone 186.
Rhone, glob 59, 176.
Ribe 130.
Ribeira granbe 269.
Richmonb 279.

Siban.
Riefengebirge 147.
Niga 213.
Riraini 204.
Ringerige 125.
Rmgkibbbingfjorb 128.
Ringsjön 119.
Ringsted 129.
Rio bel Norte 77.
Rio Janeiro 293.
Rio Negro 80.
Riora , 185.
Ritzebitttel 158.
Rwoli 172, 201.
Roantte 187.
Rochbate 138.
Rochefort 184.
Rochelle 183.
Nochester 135.
Roerop 181.
Nobriguez 272.
Roer/glob 142.
Roertnonbe 144.
Röra 204.
Notna 121.
Romanien 223.
Romelettint 119.
Roraerigerne 125.
Roinébåten 127.
RomébalSfiorben 123.
Romö 131.
Ronba 195.
Ronneby 121.
Rosenberg 150.
Rofenbal 127.
Roferéberg 113.
Rosette 260.
Roftilb 129.
Roslagen 113.
Roswåch 162.
Rostock 155.
Rostow 211.
Nothenbttrg 150, 153.
Rottenburg 150.
Rotterbatn 143.
Rouen 179.
Rouéfitfon 189.
Roverebo 167.
Rovigno 167.
Rovigo 171.
Rören 116.
Rubköbing 130.
Nubolstabt 157.
Rufia, Flod 219.
Rustschuk 225.
Rutland 137.
Nitbesheira 157.

Siban.
Ritgen 56, 161.
Ritgenwalbe 161.
Rupel 145.
Rpbboholra 113.
Rpfplte 126.
Rpétoicf 143.
Rysset 178.
Rptzlanb, ©uropeista 208.
— Slftatifla 228.
Räföarne 231.
Nänninge 114.

Råzan 211.
Röva hafwet 62.
Rönne 129,
Rörftranb 113.
Röras 127.

6:
©aatfetb 156.
Saarbruck 165.
©aartouis 164,
©aba 285.
©abia 271.
©achatin 259.
©achsen 151, 162.
©achsett Attenburg 156,
— Koburg Gocha 156.
— Meiningen

Hilbbttrghaufen 153.
— Weitnar 155.
Sagan 162.
Saghalien Ula 66,
©ahara 72, 263.
©aigun 252,
©aitnen, Sjö .59, 213,
©aintes 184.
©aiutonge 183,
©affatu 267,
Sala 115,
©alamanca 193,
©alatnbria 227,
©atavattp 83,
©ate 263, 269.
©alctn 247, 278,
©alerno 206.
©aliné 186.
©aliöburp 136.
©alomonéöarne 295.
©alona 220.
Saloniti 226.
©atfette 247.
Saltzwebel 163.
Saltzburg 166.
©alura 267.
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©iban.
Salvages öar 264.
S:t ©aloabor 270,

283, 284, 293.
©araana 284.
Satnarang 252.
©amarfanb 241.
©arabre 145.
©araos 64, 232.
©antotrafi 227.
Sarasö 129.
Sanaa 236.
©an Carlos be

Monterp 283.
— granceseo 283.
— lago be Chili 290.
— Juan be la

grontera 291.
— Louis Potofi 282.
— Lucia 269.
— Luis 293.
— Ricoto 269.
— Sebastian 197.
©anborair 219.
Sanbwichs öar 296.
Sanbwichs lanb 297.
Sanbwichs futtb 74.
©anéfouet 160.
©anta Fe 282, 291.
©anta Maura 208.
©antanber 193.
©antarera 198.
©antorin - 222.
©aonc, glob 59, 176.
©aoue Loire 186.
©aragoza 195.
©aratow 216.
Sarbinien 55, 201.
©arepta 217.
©art 141.
©arnen 175.
©arthe 183.
©aéfari 202.
Satctrah 248.
©au, glob 59, 169.
©aumur 183.
Sauterne 189.
Savannah 279.
Savannah, glob 277.
Eavi 260.
©aoigtiatto 201.
Savona 202.
©aoopen 201.
Sllvolax 213.
@chaffhaufen 174.
(gchagerat 55.
(gchamo 67.

©ibatt.
©chafchitt 255.
©charra Mongo-

lien 256.
©chaittnbttrg Lippe 157.
Schat-al-Arabt 234.
Schelbe, Flob 142.
©chemttit) 169.
Schersor 233.
©chicbara 143.
Schitoko 259.
Schmjang 257.
Schiras 238.
Schirwan 229.
©chlefien • 161.
©chfeiti 157.
Schleswig 130.
Schliisselburg 212.
Schntalfalben 154.
Schneeberg 151.
Schoa 266.
Schoutens ö 83.
©chouwen 143.
Schreckhorn 172.
Schuf 234.
Schuntna (©chumta) 225.
Schumulari 66.
Schwabach 150.
©chtr-aben 150.
@chn>arzburgs©on*

bershausen 157.
— Rnbolstabt 157.
©chwarhwalb 147.
Schwarhwalb-!ret-

fen 153.
©chweibnitz 161.
Schweitz. 172.
©chweiiifurt 150.
©a)werin 155.
©chönbrunn 166.
Schöninacn 156.
©ciltp öar ,

56, 136.
©echelleé öar 272.
Seban 181.
Sego 267.
Segowia 193.
Segura bergett 191.
Seikernas Stat 243.
Seine 60, 176, 180.
Seine Inferieure 179.
_ Marne 181.
— Oife 189.
Setanb 55, 129.
Selaön 114.
Selenga 256.
Selinginsi 230.
©etters 156.

©tbatt.
©eraettbria 225.
©cmgatlen 214.
Semlin 170.
©entpach 175.
©ena 271.
©enegal, glob 72, 267.
Senegal ö 268.
©enegarabien 267.
©enjen 56, 127.
©enaar 265.
©ens 186.
Serampore 249.
©ereth 59, 222.
©eres 226.
©erfo 222.
©erita 67.
©eringapatnam 249.
©ervien 225.
©etttval 198.
©ewastopot , 215.
Senr ©evres 183.
Deweberget 58, 107.
©evern, glob 132.
Sevilla 194.
©evres 180.
©hannon 132.
©hefftelb 138.
Shetlanbs öar 56, 140.
©heernefj 135.
Shielbs 138.
©hrewéburp 137.
©hrop 137.
©i^ajuthia 251.
©iara 68, 251.
©iamisia wiken 62.
Sibirien 230.

— Npa 64, 231.
Sicilien 55, 205.
Sibney 276.
Sibney Town 295.
©ibbn 234.
©tcbenbitrgen 170.
Sieblec 219.
Siena 203.
Sicrabz 218.
Sierra ba Gerez 197.

-^ ba Cftrelfa 197.
— ba Monchi-

. qtte 197.
— Seona-Bcr-
gen 268.

—' Leona-bistriftet 268.
— Morena 190.
— Nevaba 190.
Sieverz 219.
Sihwa 264.
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Sibon
Signtatingen 157.
Sigtuna 113.
©ifof 64, 259,
Silberberg 161
Siljan 107.
Silistrio 225.
©imbirfl 216
©tmbu 82,
©tmferopot 215,
Sinai 236
©inb 66, 240,
Stnbtah 244,
Singopoot 251.
Sintgoglio 204.
Sinöb 232,
SiphnoS 222,
©ir, glob 67, 240.
©trbfchan 239,
Siftowo 225.
Sitten 176,
®iuty 261.
SiwoS 232,
Skogen 57.
Skogern, ©jö 118,
Skolholt 131,
Skondinowien 95,
Skonöt 120,
Stora 118,
©teeit 126
©kellefteå-etf 107, 122,
©kenninge 116
©keppore-öorne 296
©tiotho 222,
©Ko 232.
©kotloftet 114.
©kopelo 221
©kottlond 139
©luttuna 115.
©futori 226, 232.
©kyro 221,
Stäne 119
Sköfbe 118.
SköldpoddÖn 84,
Slofkusten 269
Sloffloden 77,
©loffjön 75, 275,
©logelfe 129.
©lawonien 170.
©Itgo 141.
©lätboken 116.
©moahlehnen 125.
©ntebjeborfen 115.
©molenst 211.
©mprna 232.
©raålanb 117.
©näsen 123.

Sibon.
Snöhotton 58.
Soongoriet 256.
Soest . 163.
©ofata 271.
Sosio 225.
©ogb, glob 67.
Sogn 127.
Sognebol 126.
©ofotorah 71, 236.
©ottfamf! 216.
Solingen 164.
©olothurn 175.
Sonten 116.
©ömme 179.
Sommerfetshire 136.
Sondershoufen 157.
©00100-öorne 254.
Sophia 212.
Sorrento 206.
©orio 193.
©oristan 234.
Sottoventoöot 79.
Southampton 136.
Souchwork 136.
Spoo 146.
Spolotro 170.
Spanpau 160.
©panten 191.
©pansta Sjön 55.
Spanifh Town 284.
Spencerswik 82.
Speier 151.
Sperlingéhotra 119.
Spetsbergen 274.
Spezzio 222.
©phochio-bergen 227.
©pitheob 136.
©poleto 204.
©tootenlond 294.
©toblo 146.
Stode 152.
Stoffjö 114.
Stofford 137.
©tolimene 227.
©tampolia 222.
©tonchio 232.
©tons-Vortonb 75.
Stonz 175.
©torgord 161.
©tortenburg 155.
©towonger 126.
©towongerfjorb 123.
©tatvropot 216, 217.
©teger 129.
©tegeborg 116.
©teierraark 166.

Sidon.
Stendohl 163.
Stettin 161.
Steyet 166.
Stickleftod 127.
Stjernfunb 115.
Stilla hafwet 62.
Stirling 139.
Stockholm 112.
Stockport 137.
Stolberg 163.
©tolpe 161.
©toro Sritonnien

och Irlond 55, 132.
Storo Solt 56.
©tormarn 131.
Storsjön 59, 107.
Stroot ©unba 62.
©tralfunb 161.
Strosburg 185.
©traubingen 150.
©trengnäé 114.
Strinden 127.
Stromboli 58, 207.
©trömöholm 115.
Strömshotms Kanal 107.
Strömstad 119.
Strömsö 126.
Stubbetöbing 130.
©tubbcntamnter 161.
Stuhtweifenburg 169.
Stuttgart 153.
Stödjon 107.
Stördolen 127.
Suokem 265.
Sudon 266.
©übetista bergen 58, 158.
©uera 263.
Suez 261.
©uffolt 137.
©ttlitelraa 107.
Sultzboch 150.
Sulmono 206.
Sumotro 64, 252.
Sumbovo 64.
Sunda öar 64, 252.
©underland 138.
©undfjord 127.
©unbhorblott 127.
Sundswoll 122.
©urokorto 252.
Surote 247.
Surrep 136.
<Su» 263.
©uébat 211.
©usquehamtah 277.
©usfer 136.
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Sibon.
©utfcpeu 255.
©manfea 138.
©warta bergen 71.
©warta hafwet 55.
©tr-artfjö 113.
©weaborg 213.
©wenbborg 130.
Swerige 106.
©minemitnbe 161.
©pbcap - 83.
©pfino 222.
©plt 131.
©pltovpen 107.
©pra 221.
©pratufa 207.
©yrien - 234.
©yrmten 170.
©prtett 70.
©yéran 216.
©zegbtn 169.
©åfftahotm 114.
©älbobalen 127.
©ållstaps-öarne 297.
©åther 115.
©ätra 115.
©öberfors 114.
©öberhamn 121.
©öberföping 116.
©öbcrmanlanb 114.
©öbertelje 113.
©öbertelje Kanal 107.
©öberåfen 119.
©öbra Afrika 262.

— Amerika 286.
— Brabant 145.
— Carolina 279.
— Georgien 297.
— Oceanen 62.
— Tbute 85.
— 281 117.

©ötmitéborg 120.
©önberborg 131.

T.
Tabago '

285.
Taberg 170.
Tabmor 235.
Tafelberget 71.
Tafilelt 263.
Taganrog 214.
Tajo, glob 60, 191.
Taiwan 64, 255.
Talahaéfe 281.

Siban.
Talawera de la

Repna 193.
Taraan 215.
Tamvo» 215.
Taracrfors 213.
Tana^elfwen 124.
Tanafjorben 123.
Tanger 263.
Tången 126.
Tangerutimbe 163.
Tangustan 258.
Sanna, ö 84.
Tarabtué 234.
Tarabofan 232.
Tara nio 207.
Tarbes 190.
Targowitz 214.
Tartfa 194.
Tarku 229.
Tarn 189.
Tarn-Garonne 119.
Tarnopol 168.
Tarragona 196.
Tarfué 232.
Tarubant 263.
Tawal 250.
Tafchfend 242.
Tafos 227.
Tassifttdon 258.
Tatariet 67, 240.
Tautttago 84.
Taurien 55.
Tattrus 64, 231.
Tauriö 238.
Tauriffa sunbet 56.
Taoap^poenarnrao 83.
Tawastehus 213.
Tawastland 213.
Tavira 199.
Teheran 238.
Telleraarken 125, 126.
Teraeswar

-
170.

Tempebalen 227.
Tenaéferittt 250.
Tenedos 233.
Teneriffa 264.
Tentéfe 280.
Terarao 206.
Terceira 199.
Terek 67.
Terkiri 63, 257.
Temate 253.
Terracttta 204.
Terra bi Savoro 205.

— dos gumos 271.
— Firma 81.

Sibon.
Tetteneupe 275.
Teruel 196.
Teschen 168.
Tesjtrt 176.
Tetuon 263.
Teros 283
Thoberiston 238.
Theaki 208
Thebce 261
Theisse, glob 59,
Themfen, glob 60, 132,
Theresionopel etter

Theresienstobt 169.
Thermopylce 219.
Thermia 222.
Thessolien 227.
Thiers 185.
Thionville 182,
Thivo 220.
@:t Z^oma» 269, 285.
Thorn 160.
Thurgon 174,
Thiirmgerwolb 147.
Tiber, glob 199.
Tibet 67, 257.
Tiflts 228.
Tigris, glob 66,
Tigre 265.
Tilburg 144,
Tilsit 160,
Timbuktu 267.
Ttmor 64
Timortout 83,
Tinello 202.
Ttnian 84.
Tino 202,
Zino» 221
Tirol 167,
Tirolfka bergen 57, 147,
Tissulumbn 258.
Titicoco-sjön 79, 288.
Titten 262,
Tivoli 204.
Tjörn H9
Tlemsen 262,
Tobol, glob 66, 209
Tobolfl 230,
Toboso 193
Tocantin 60, 292,
Tokot 232.
Totoi 169
Tolebo 193
Tontfi 230.
Tongotobu 84,
Tongo-öotne 296,
Tonkin 251.
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©ibatt.

Tonfinfia wiken 62.
Topolja, ©iö 219.
Torgatt 162.
Torneå 213.
Torneå Sapptnark 123.
Toro 193.
Torre bel Greco 206.
Torres? 84.
Torreéfunb 83.
Torshålla 114.
Tortola 285.
Tortona 201.
Tortosa 196.
Tortuga 284.
Tofcana 203.
Toten 125.
Toul 182.
Toutott 188.
Toutoufe 189.
Touraine 184.
Tournay 146.
Tottrnon 183.
Tours 184.
Trabesun 232.
Tracifia Bospho-

ren 62.
Tracy 75, 276.
Trantcfcar 249.
Trapani 207.
Tratt-nit 225.
Travancore 249.
Trawe, glob 128.
Trawemiinbe 158.
Trawenthal 131.
Traz-os-Montes 198.
Trelleborg > 120.
Trent, glob 132.
Trenton 278.
Trewifo 171.
Trianon 180.
Tribent 167.
Trter 164.
Triest 167.
Tritiibab 285.
Trinkonomale 249.
Tripoli 73, 261.
TripoliM 221.
Tristan b'Acunha 273.
Trogen 175.
Trots Revieres 276.
Troizkoi-Serwiew 210.
Trollhättan 60, 1.18.
Trollhåtte-Kanal 107.
Tromsö 127.
Tronbhiem 127.
Tronbhierasfjorb 127.

©tbatt.
Troppau 168.
Trosa 114.
Troyes 181.
Trurillo 239.
Trpssel-elfwen 124.
Tsaitfan 63.
Tfaab 70.
Tfana 70.
Tfchatatbfcha 227.
Tschangtschen 255.
Tfchertaff. 215.
Tscherkessien '229.
Tfchernigow 212.
Tschota 259.
Tfiampa 251.
Tfitfitar 257.
Titbcla 197.
Titbingen 153.
Srucopia 84.
Tucuman 291.
Tttla 211.
Tttlle 185.
Tttllgarn 1 14.
Tttnguften 256.Tunja 287.
Tunis 262.
Turcoing 178.
Turfan 256.
Turin 201.
Turkestan 240.
Turkiet, Curopeifta 222.

— Asiatista 231.
Turfomanicit , 233.
Turnhout 146.
Tus 239.
Tufcaloofa 279.
Twer 211.
Tyrifjorb 123.
Tyrus 234.
Tystlanb 147.
Tönbern 131.
Tönningett 131.
Tonsberg 126.
Töplitz 168.

U.
Übeba 195.
Ueayale 80.
ltbbewatfa 119.
Übine 171.
Übfchin 244.
Ufa 216.
Ukrån 212.
Ulefofi 126.

Siban.
Uleaborg 213.
Ulietea 84.
Utiraaroa 82, 295.
Mm 153.
Ulojärwi 59
Ulricehamn 118,
Ulriksdal 113
Ulster 140.
Ulussu Mubant 257
Ulutau 85.
Umeå 122
Umeå Elf 107, 122,
Umeå Lappmark 123,
llmerapura 250,
Unben 118,
Ungern 168,
Unterwatden 175
Upland 112
llpfata 113
Ural, Flod 59, 209
Uralst 216
Uralska bergen 58, 209,
Urbino 204,
Urgendsch 241.
Uri 175
Uruguay 292,
Usedom 161
Usbekiston 241
Ustfjugwelliki 211,

Utrecht 144
Utö 113

V.
Valders 125
Satbivto 290,
Valenyoy 184
Valence 187
Valencia 196
Valenciennes 178,
La Balette 208,
Valladolid 193
Vallabolib be Me

choachon 232
Balparaifo 290,
Valö „ 126,
Bancouverö ö 75
Vandalio 280
Van Diemens land 83
Sannes 182
Var 188,
Barbari 226
Varinas 287,
Vauclufe 187
Vechte, glob 142.
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Sidan.
Véalia 167.
Settetri 204.
Vellore 247.
Nenaissin 187.
Venbee 183.
Venebig 171.
Venezuela 287.
Venloo 144.
Ventotena 206.
Vera Cruz 282.
Vercelli 201.
SSeroen 152.
Verbttn 182.
»ermont 278.
Verona 171.
Versailles 130.
Verviers 146.
Vervins 179.
Vesoul 186.
Veiuvitts 58, 199.
V.cenza 171.
Vienne 183, 187.
Vierwalbståbter-

sjön 173.
Vigelanb 126.
Vigo 194.
V.llefranche 190.
V.lla Bella 293.
— Itnperiale bet

Oiro Preto 293.
— Ricca 293.
Vincennes 181.
©an Vincent 269.
©:t Vincent 285.
Virgin Gorba 285.
Virginia 279.
Virginifia öarne 285.
mttitbo 204.
53;ttoria - 197, 253.
Vliessingen 143.
Bobina 226.
Voaescrne 176.
Voleano 207.
Volta, Flod 72.
Vonizza 227.
Vos . 127.
Vosges 182.

W.
ZBaabt, Waabttanb 176.
Waal, Flod 142.
Wctbflena 116.
SBagram 166.
SSagrien 131.

©tban.
Wahlstabt 162.
Walchertt 143.
Walbeck 157.
Wales 138.
Walesbergen 132.
Wallachiet 225.
Wall.s 176.
Wampo 255.
Wan 233.
Wan, Sjö 63.
Warasdein 170.
Warterg 119.
Wardö 127.
Wardöhus 127.
SSotno 225.
ffiatnhem 118.
Warschau 218.
2öarto, Flob 60, 217.
Wa^a 213.
Washington 280.
Wassanah 267.
Waterford 141.
Waterloo 145.
WarHolm 113.
Waftgenw 8.3.
Wayaots sundet 56.
Wrdcwåg 115.
Weichlet 59, 159.
Weichfelmiinbe 160.
Weimor 155.
Weifenfels 162.
SBeiienburg 150,170.
Wels 166.
Wenben 213.
Wenern 59, 107.
Wenersborg 118.
Wcrber 160.
Wermlanb 118.
Werningerobe 163.
SStrtheim 154.
Welel 164.
Weser, glob 147.
Wcstrap 83.
Wtstlrbotten 121, 122.
Wcstcrgöchlonb 116,

117, 118.
Westerw.k 117.
Westeras 115.
Wtstijorben 123.
Wcftinbien 263.
Westmanlanb 115.
Westfalen 163.
West-Preussen -160.
Weftser 136.
mttexn 59, 107.
Witzlar 164.

Sidan.
Werforb 140.
Sffiexiö 117.
Whitehaven 138.
Wiborg 130, 213.
Wtbbm 225.
Wen 166,
Wtsbaden 156
Witprz 217,
W.aan 133
Wight 56, 136
W.ken, Sjö 118,
Wlhelméhöhe 154
Wilhelmsöar 84,
Wilmington 279,
WUlman strand 213,
SKilna 214
Willshire 136,
Wilzburg 150,
Wlinmerby 1 17,

Winchester 136,
Windau 214,
Winbfor 136,
Wiiupegfjön 75, 275,
Winterthur 174
Wisby 121
Wischnei Wotot-

schock 210,
Wftngéö 117
Wisian, Flod 119,
Wiémar 155,
Witebst 214,
Witgenstein 163.
Wittenberg 162.
W.tts lanb 83
Wittstock 161
Wiätka 216,
Wlabimir 211
Woahu 296
Wola 218,
Wolfenbnttel 156,
Wolqa, glob 59, 209,
Wolgaft 161,
Wcthpnien 214,
Wollin 161
Wolmot 214
Woloobo 21l
Woolwi* 135,
sBolwerhompton 137,
Wombsjön 119.
Worcester 137,
Worbingborg 129
Wormen, gtob 124,
Wornts 155
Woronefch 211.
Wostant 260.
WretaNofter 116.
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©tban.
Wullt . 267.
Wttrteraberg 153.
Witrtzburg 150.
Wtttschang 255.
Wå 120.
Wåttfiapsöarne 296.
Wärnanåé 117.

A.
Xarayes 292.
Xeres be la grontera 194.
3etugu 80, 292.

g).
Y 142.
§)ap 84.
Mrmottty 137.
Jany 267.
Jartand 256.
©:t gjbeö 198.
leh 250.
Zserken, Flob 67, 255.
IJe&b 238.
Jonne 186.
lork 138, 276.
lorks ö 84.
gpern 146.
Iri, Flod 219.
gsfel, glob 142.
Istad 120.
Jutatan 282.
tjunta 75.
Avi^a 56, 196.

Z.
Zaardara 143.
Zaeatecas 282.
Baib 234.
Baire, glob 72, 270.

©iban.
Zatubeze, glob 72, 271.
Zantora 193.
Zaraost 219.
Zangttebar 271.
Zangebariste öarne 70.
Zante 208.
Fara 170.
Zarftoie Zelo 212.
Zea 222.
Zcelanb 143.
3eila 266.
Bettunp 220.
Zeitz 162.
3entha 169.
Zerbst 156.
Ziegenhain 154.
Bieriffee 143.
Zirknitzerfjön 167.
Bitomir 214.
Zittatt 151.
Bnaym 168.
Zornborf 161.
Zug 175.
Bugerfjön 173.
3utb Beveland 143.
Zullichau 161.
3ur 234.
Ziirich 174.
Zurichersjön 173.
Ztttphen 144.
ZttwaM 219.
Bupber^ee 142.
Zweibruckett 151.
Zwickau 151.
Zwolle 144.

Ä.
Abo 213.
Ahus 120.
Äter . 144.
Hlanb 56, 213.
ålborg 130.

Siban.
Alleberg 117.
Antal 118.
Éngerraanetfraen 122.
Éngertttattlattb 121, 122.
Arefiutan 107.
Arhus 130.
Asele Sappmarf 123.
Stenen, Sjö 117.
Atwibaberg 116,

Ä.
SlbelforS 117.
Stgina 222.
Ätna 58, 199.
Ätran 119.

D.
Öbe On 84.
Öfra ©uinea 268,

Öfwebskloster 120.
Öland 56, 117.
Örbyhuö

' 114.
Örebro 115.
Öregrunb 113,
Öresund 56.
Ösel 56, 214.
Österbotten 213,
Österby 114.
Österbalen 125.
Östergöthland 116,
Östersjön 55.
Österrike 165,
Öster Risöer 126,
Östersund 122,
Östhammar 113.



Gamla Geografien.

<<Je ®am Greker och Romare, kände endast tre werldsdelar,
Europa, Asia och Libya eller Africa, bwilta derföre äswcn fatt
namn of Gamla ert ben, till skillnad frän t»c nya tänder,
fom man senare upptäckt pä andra sidan af jordklotet. Af beöfa
tre werldsdelar woro länderna wib Mebelt;ofwet famt wid floder-
na Ttgris och Eusrat mest bekanta.

EUROPA.
Grcinsor: i norr, oco3miB septentrionalis, borealis eller

ÄrotoiiB, äfwen kallad Nltrs Flaotaw, pigrum, cronium eller mor-
lunm; i östef: floderna Klia (Wolga) och Tanais (Don), Palus
Nöeotis (Azowfka fjött), Pontus Euxlnus (Swarta hafwet), Bospo-
rus Thracius (Constantinopolitansta sundet), Fropontis (Marmo-
rafjön), Hellespontus (Sundet wid Dardanellerna); i söder:
Naro internum eller Mediterraneum (Medelhafwet) med deh bäda
wikar: Naro HIZNum (Archipelagen) och M. IlaärtaUoum (Venc-
tiansta wiken), I^retum Uoretlleum eller Gaditanum (Gibraltars
Sund); i wester: Oceanus Atlanticus, occidentalis eller hesperius
med beg wikar: Mare Oormanieum (Nordsjön) och Sinus Codänus
(Österpn).

i. Westra Europas Länder.
HISPANIA,

äfwen kalladt Iberia, Noßpsrilt ultima eller Celtibé-
ria, omgafé i öster af Mare Internttm, som här kallas Iben-
cum, i wester af Dceanus Atlanticus, och t norr af dest wik
Mare Cantabncum. För öfrigt afstängde p^renNi I>l<int6B frän
Gallia och Fretum Herculanum frän Éfrica. — Berg: Pyrenaei,
läubsäa (Sierra t>'Dca), Orospeda (Sierra Morena) [om ut-
går ät söder frän fbtca,.; Herminius (Sierra d'Estrclla) t wester.
— Uddar: Promontorium Irlleucum (C. Crtcgaf); Artabrum
(C. Finis terre); Sacrum (C. S. Vincent); Junonis (C Tra»
falgar); dglpe (Gibraltar). - Floder: Iberus (Ebro); Bsetis
(Guabalqutoir); Anas (Guadiana); Tägus (Tajo); vuriuß(Du-
ero); MThius (Minho); Buoro (Xucar). Landet war, isynnerhet
i södra beten, fruktbart och rikt på metaller. — Ur-inwä-
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nare: Synetcs i wester; Tartessi i sydwest; Ibéri i öster. —

Nyare woro Phcenices, fom Hade talrika kolonier pä Medelhafs-
kusten och Celtae som inkommo öfwer Pyreneerne och slutligen
sammansmälte med Iberi till ett folk (Celtiberi). — Sedan hela
landet, under Kejsar Augusti regering, kom under Roms wätbe,
delades det af honom i följande 3 Provinser, af hwilka äter
hwardera delades i wtcfa Con ventus luridici.

1. LUSITANIA, westra delen af landet mellan floderna Du-
rtué och Anas, säl. nästan hela Portugal med en del af Spanien.
— Fött och Städer: Lusitäni: Augusta EmerTta, hufwudort,
anlagd af Augustus och befolkad med Veteraner; Norba Caesare-
ana. (Alcantara), Nomerst koloni wid Tagus, öfwer hwilken Äej*
far Trojanué här lät uppföra en wacker brygga; Eböra (G?oora),
äfwen kallad Liberalitas Julia; Scalabis (äfwen Praesidium Juli-
um). 'lalabriga. — Vettones: Balmantioa (Satatnottca); Augu-
stobrlga. — Celtce- Medobriga. — Turdetani: Pax «lulia, Romerst
koloni; Salasia; Olislpo eller Ulisippo; (äfwen Felicitas Julia)
(Lissabon eller åtminstone i deg granstap), den enda Municipol*
staden i provinsen. — TurdnU: MyrtiUs, Latinst koloni.

2. B.ETICA, sydligaste belen af landet omkring Bcrtis, mel-
lan Anas och Murgis, war genom klimat och produkter ett af
gamla werlbené lyckligaste länder. — Berg: Marianus och IlT-
pöla. — Folk och Städer: Turdeläni, i föder: Bispalis, enligt
några författare det gamla Tartessus (Sevilla), hwarpa Phoe-
nicieme redan i åltfta tider breftoo handel; Munda, i granstapet
af Carteja, bekant genom Ccefars ofgöranbe seger öfwer Pomoeij
söner 45 år s. Chr. ; Gades (Codir) pä en ö of famtna namn,
Phoenicist koloni och huswudpunkten för detta folks handel på Eu-
ropas och Afrikas westkuster; Mälaca (Malaga), Phoenicist kolo-
nt. — T^l-M/i, t norr: Itälica, byggd of Romarne i anbra
Puniska kriget, municipalstad; STsäpon,' affatte silfwer och zino-
ber; Cordiiba (Sorbooa), en Patricterfoloni, fäte för en Sonoen»
tus luridicus, både Seneca's och stalden Lucani födelseort; llT-
turgis, förstörd of Publ. Scipio. I midten af prooinfen boboc
Bastuli.

3. TARBACONENSIS, norr och öster om de båda föregå-
enbe.— Folk och Städer: a) i norra beten från wester till öster:
Gallceci, som delades i ö^ac^es och Lusences, längst i nord-
west; Augusta Braeara (Braga), Lucus Augusti (Lugo), Gale,
god hamn; Brigantium. — Astures: Asturica Augusta (Astor*
ga); Brigaecium, (fefcermera kallad Legio VII Gemina, i anled-
ning af de 2 Legioner der woro förlagda); Lueus Asturum. —

t?a«i«b^i.- Juliobrlga. Varduli och Vascones: Flaviobriga
(Bilbao); Beg?sama Julia; Pompslon (Pompelono). — b) midt
i Landet: Vacccei: Palantia. — t?a^peiltm.' Tölétum (Toledo);
Segövia. — Oretäni: Oretum Germanorum; Castulon, med
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silfwergrufwor. — CelHbéri: Clunia (Valladolib), hufwubort;
Niimantia, bekant för fitt rytteri och sitt tappra förswar mot Ro-
marne; BilbTlis, ber stolben Martialis war föbb, Segobriga
(sannolikt Cuenya) Celtiberernos hufwudstod;?sudaugusta eller Au-
gustobrTga. — Olcpides: Garteja, förstörd of Hanntbot. — //sr-
Fetes.- Berda, Romerst koloni. — c) wib kusten: Coritestani:
Chartago nova (Corthogeno), anlogb of Hosdrubal, Homilcars
måg, bekont för sin hondel od) rika silfwergrufwor, wor Nomor-
neé wigtiqoste stod i Hisponio; Dianium wid en übbe of fotnmanom».' Valentia (Valenzia), förstord t Sertorionsto kriget; Ede-
i««i eller Sedetäni: Säguntum (Munnebro), en af londets be-
tydligaste ftäber, hwors eröfring of Honnibal 219 f. Chr. ' gof
utbrott åt 2:dro Punisto kriget; Caesaraugusta (3^^«gozza), ftatt»
fri koloni, stiftad af Augustus, säte för en Conventus luribi-
cué. — Ilerguones: Cbartago Vetus; Dertosa (Tortofg), Ro-
merst koloni.— Cossetani: Tarräcon (Torrogona), ben första
punkt Nomorne rounno t Sponien och en of beras förnämsta sta-
ber i betto lanb. — Läletuni: Barclno, koloni. — Indegetes:
Emporium, Grekisk koloni frän Phocis och Massilta.

Oar: a) i Mare Internum etter Ibericum: Bäleares insulae,
af hwilka ben större. Major (Malorca), meb Palma och Pallentia,
Romersto kolonier, ben mindre, Minor, meb Städerna Jamno och
Mago; Pltyusae insulae, (ben största Ebtisus (§JOt9Ct) med stad afsamma namn; den mindre Ophmsa (Formentera). — b) i Mare
Atlanticum: veorum insulae eller Fortunatae; Landöbris, N^r
om Tagi utlopp.

GALLIA,
äfwen GALLIA ULTEBIOR eller TRÄNSALPINA,

omfattade det mtwarcmde ftranfrtfe, en del af Nederländerna och
Tyskland samt det mesta af Schweitz. — ©ränfor: i norr Fre-
tum Gallicum (Kanalen); i öster, floben Rhenus mot Germania
och Italia; i föder, Mare internum med des; wik Sinus Galli-
ruß och Pyrenaji Montes mot Hifpanta; i wester. Oceanus At-
lanticus met des) wikar; N. Cantäbrtcum eller Aquitanicum och
Oceanus Britannicus. — Berg: Pyrénsei; Alpes Penninae, Gra-
jae Cottise, Maritima? på sydöstra gränsen Cebenna (Sevenner-
ne); Jura: Vögesus Ööogeferne) ; Arduenna Silva et Möns (Ar-
bennente). — Uddar: Prom. Gobaeum, den westligaste; Itium
wid gretum Gallicum; Setium (Sette)- — Flober: a) ttUDcean:
Aturis (Adour); (iarnmna (Garonne); Liger (Loire); Sequäna
(Seine); Scaldis (©cbelbe); Babiß tSambre); Mösä ODcaaé);
Vähälis (Waal); Mosella (Mofel) och Rhénus (Rel)n), som genom
en kanal, I'088« vrußi»nN, gräfd af £)rufué, Germanici Fader,
förenabeé meb Assel, b) till Medelhafwet: Rhödänus (RHonO/
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fom går genom Laous Lemanus (Geneverfjön) och förenar sig meb
Arär (<3oonc). — Ur-inwånore: ArmÖrigi och Ligures. In»
wonbrobe:, Celtce eller GalU, och Fe/^V. Lanbet bclobes unber
Kejfor Augusti regering i följande 4 Provinser:

1. GALLIA NARBONENSIS, äfwen PRQVINCIA ROMA-
NA, såsom Romornes älbsta besittning i Gollien (eller GALLIA
BRACCATA, t onledning of folkets tlädedrägt) begränfabeé i fö*
der of Medelhafwet och Pyreneerne, i wester af Aquitania, i norr
af Gallia Lugbuncnsié od) en bet af Nhodanus, i öster of Al-
perne och Italien: berömmes fåfom omsorgsfullt odladt. - Folk
och Städer: o) wester om Nhobonus: Volcce som belabes i
Areoomici od) Tectosäges; /ieb^yces/ och Stäbcrne: RuscT-
no, bekant genom Hannibalé tåg; Tolösa (Touloufe), unber Ro=
marne mebelpunkt för hanbeln, Carcäso (Corcosonne); Narbo, af
hwaré inwänare Romorne mötte ett wänligt mottagonbe, sedon
provinsens huswudstad; Nemausus (Ntémcé), ännu mera blom-
strande än Narbo. — b) öster om Nhodanus: Sälyes etter Sal-
ittvii/ Allobroges m. fl. Städer ne: Massilia (Morseille), en
of Grekernes mest blomstronde kolonier, hitförd of Phoceer 600 f.
Q>f>r., war stäbfe Romorne ttttgifroen och styrdes som en aristokro-
tist fristat of 600 Senotorer; Telo Martius, (sonnolikt Toulon);
Forum Julii (Frejus), Romerst koloni; Arelate (Arles), Romerst
koloni, genomsturen of en grof (Fossae Marianae), kom isynnerhet
unber Constontin den Store i anseende; Aquae Bextiae (Air) an*
logd of Cn. Sertius 122 f. Chr., betont genom Marit seger öf-
»er Teutonerne 102 f. Chr.; Valentia (Volence); Gratianopolis
(Grenoble), &9flt> of Kejfor Grotianus; Vienna (Vienne), Allo-
drogernes hufwufcstab, sedan Prcetorernes residens.

2) AQUITANIA: wester om föregående wid Mare Contobri-
cum eller Aquitanium, genom Siger afstildt från Gallia Sugbu*
nensis t norr od) nordost. War föga fruktbart och mindre kand t
af Romarne. — golf od) ©täber: a) wid kusten: Fls/öns«.-
Corbölo, berömb sjöstad; Limonium (Poitiers). Sanlones Me-
diolanum (Satnteé). LtturiFes,- Vibisci: Burdigäla (Bourdeaur),
urgommol, ryktbor fjöstod, Aufonit föbelfeort. Tarbelli: Aquae
Augustae, meb godo bod. — b) in i landet: FiWriFes Cubi:
Avarwum (fannot. Sourges), rik huswudstad. Lemovises: Augu-
»tttrltum (Lttnogeé). Ar cerni: Gergövia, Verctngetortr' hem,
hwors fästning I. Ccesor förgäfwcs belägrade. Huienl. Segodu-
num (Rhodez).

3. GALLIA LFGVFNENBIB, norr om de båda föregåeitbe,
hobe floberno Matruna (Morne) od) Sequäna till gräns t norr
mot Gallia 33etgica, od) sträckte sig från Dceanus Attanticué t
wester titt floben Ärar i öster, egbe onfentigo stogor och ymnigt
siste. — ftolt och Städer: o) Wib kusten: Famnen eller Nan-
neis«.- Brivätes (Brest?). FenNss. DartörTtum (Vonnes), huf*
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»übstab. Osismii: Vorganium. Lexobii: Naeömaguz. Caletes:
Juliöböna (Ltllebonne). — b) in i lanbet: Rhedones: Condate
(Renneé). Andegam- Jöliömägus (Ångers). Turönes: Caesaro-
diinum (Tottré). Aulerci: Novödunum. Aulerci Cenomäni: Me-
diolanum (féoreur) Aulerci EburövTces: Vélocasses: Rötömä-
gas (Rönen). Pafisii: LutMia (Paris), Carnutes: Gennabum
(Orleans). Tricassi: Augustoböna (Ti*oi)es). senönes.- Agen-
dtcum (Sens). Segusiani: Lugdunum (2i)oit), näst Narbo ben
folkrikoste t hela Gallien, säte för en Prator; härifrån lebbe
Agrippa wägar ät alla tanter af Gallien, Aedui: Bibracte Julia
eller Augustodunum (Autun): Cabilönum (Cholons wib (Saone);
Növjfödunum (Revers) /io//.

4. GALLIA BELGIGA. Norr om föreg. wib Fretum ©altt-
cum, omgifwet i norr och öster af Nhenus, hwartill Kejfar Augu-
stus late landet mellan Ärar (öaone) od) Alperne norr om @.

Norbonensis. Men omkring 100 är e. Chr. afsönbrade sig nägra
Germanista folkstammar i landet långs Rhen. unber namn af
GERMANIA CISRBENANA, som delades i GERMANIA PRIMA
od) GERM. SEGUNDA, äfwensom Helvetiernes od) ©equanerncé
land feban fick namn of MAXIMA SEQUANORUM. ©et åter-
stående delades flutitgen i. BELGIA l:ma och BELG. 2:da. San-
det war uppfyldt af berg, stogor (Vogesus, Ardenna sylv.) ochmoros. — Folk och Städer: o) i BELGICA I:ma och 2:da:
Fe/Fts faltabes hufwudfolket, som utgjordes af flera stammar,
neml.: BelorMsi: Caesarömägus (Veauvais). Ambiäni: Sä-
märöbnva (Amiens). Atrebiiles: Nsmstaeum (Ärras). Mori-
ni. Tungri: Aduaca. Menopii. Mrvn - Bäjacum (Bot>ai));
Turnäcum (Toumai)); Cämäracum (Combroy). Veromandui.
F«e«KlöneH- Augusta Suessiönum (Soissons). Remi: Durocor-
torum (Nheims). 5«/<?/a«nl på hwilkos område Atttta förlorade
ben blodiga striden 451 e. Chr. Verodunenses Verodunum
(Verbun). Trevtri: Augusta Treviorum (Trier). Lingones.
BsH«a?n. Vesontiö (Vesonyon). /seiliei»'.- VindÖnissa; SälÖdu-
rum (©olothurn); Aventicum (Avend)es) j Genéva (@cnf.) b)i
GERMANIA INFERIOR eller 2:da: Bätavi. Frisii. Chauci
(Le. : Lugdunum Batavorum (lieyben) : Trajectum (Utrecht) ; Ba-
tavödurum, fednore NVviomiigus (Nimwegen). Sigambri: Gu-
löni Trajana; Asciburgum (Åsberg). Übii: Gsilönia Agrip-
pina, förut Ara Übiorum, (Cötn); Tolbiacum (Zitlpicy); Bonna
(33onn), en fästning, onlagd af £)rufus, jemte en bro öfwer
Rhen Confluentes (Coblenz) wid Mosels förening med Rhen;
här slog 3. Caesar en bryqga öfwer ben sednare; Bingium (Bin*
gen). —c) t GERM. SUPERIOR eller PRIMA: Vangwnes.
Németes. Tribocci. Staberna: MöguntTacum (Moynz), ur»
gammal; Siqila (Sicfttngen), der Aleronbcr Severus mördades
af sina folbater; Borbetömägus (Worms), Noviomagus (Sveper);
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Argentorätum (Strasiburg); Ka«raoi (af Galliskt urfprung), Möns
BriSläcus (Breisach), Augusta Rauracorum.

Har wid (Sallia: i Sinué Gatlieus: Stoecädes 5 st. (Hie-
riste Öarne); — i M. Attanticum: Vsnsticae, bland hwilka Cae-
saréa (Jersey).

BRITANNIA eller ALBION
meb kringligganbe Öar.

1. BRITANNIA etter ALBION war bet nuwaronde England
och (Slottlonb £)et omgifwonbe bofwet kallodes i öster Oceanus
Germanicus (Nordsjön), i söder Ocean. Britannicus , i wester
Ocean. Bibernicus, i norr Ocean. Caledoniiis. Fretum Gallicum
ffitjibe landet frän Gallia. — Berg: Grampius i norr. — Uddar:
Cantium promont. wid Konalen: Antivestaeum eller Bolerium
(Londsend); Damnonium eller Ocnnum (C. Lizard). — Floder:
'lsmssis (Thomes); Abus (Humber); Tina (Et»en); Sabrlna((Se*
vem), hworé utlopp kottodes Sabrina ./Estuarium (23riftotwilen).
— Landet rikt pä metoller, synnerligen tenn, fruktbart i södra
beten. — Hufrcubfolf före Romarnes inkräktning: Britones af
Celtisst ursprung, i söder: od) M/ecköni, ett Germanistt folk, norr
om berget Grampius. Coledonierne kallades sedermero Picti,
derföre att de mälode kroppen; fooer om dem bodde Scoti. Efter
3. Ccefors och £ib. Claudii eröfring, delades ön i BRITANNIA
ROMANA eller SUPERIOR ben föbro och BRIT. BARBARA eller
INFERIOR ben norra.

A) BRITANNIA ROMANA: Gränsen mot norr war i Kej-
sar Ctaubii tib stoben Sobrino; unber Hadrionus Valium Radri-
ani, uppförd twertöfirer lai.det från Tinas utlopp; unber Kejsor
Antoninus Pius flyttodes Romersio gränsmuren längre upp, od)
unber Kejsar Severus till det smalaste of lanbet, wid Bodotria

(Firtb of Forth). — Folk och Städer: Cantii:
Durovernum (Conterbury); Dubris (Dover). Belgce: Magnus
Portus (Portsmouth)); Venta (Wind)ester). Damnonii; Völiba
(Folmouth). Trinobantes - Londlnium (London), redan tidigt be-
kant för sin handel. Atrebatii. Dablini- Clevum (Gloucester).
Silures. Femc/t?. Ordovices. Cöriläni: Durobrlvae (35righ Sa»
sterton); Lindum (Lincotn). Carnävii: veva (Chester); Mendu-
esssdum (Monchester). FrlF««iss Eburacum (gjort), den wigti-
goste och skönaste of Britonniens städer; här lefde od) dogo Kej»sarne Sept. Severus od) ©onftantiuö. 2Öar Romerst koloni ochmedelpunkten för norro Britonniens wägar:

B) BRIT. BARBARA, innehodes aldrig af Romorne od) wor
dem föga bekant; beboddes of de frigista Picti, Scoti od) Calé-
dönii. Grampius Möns och Caledonia Sylva omtalas.

2. BIBERNIA (äfwen lérne eller Iverna) nuworonde Irtond.
Föga tändt af Romarne. — Uddar: Notium prom. t föber och
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Sacrum pr. i fybost. — Floder: Dabröna (Blokwater) M. fl. —

Befolkningen synes hufwufcfafltgeit hafwa bestätt dels af Bri-
tanniens gamla inwånare, bels af Celler från Gallien. Saiebes
trätjaé här FriF<mie« as be förra, Menapii af be sednare nt. st.
— (Städer: Eblana (Dublin?); Menapia (Nerförd?): Regia
(Limerik).

3. Mindre Var: V^ctis (Wigbt); GassNSrldes (Scilly);
Mona (Anglesea); Mönärlna (Man); Ébudes (Hebriderne); Or-
oades (Orlneys); Tbule kallades ett lanb längst i norr från 23ri-
tonnia; man hor twistot om dermcd stoll förstas ©hetlantsöarne,
Island,. Norge eller något annat länt».

ii. Länder Norr om Donau.
GERMANIA

kallades äfwen Germ. Magna, Barbara, Transrhenana till stil*
nat» från Germonio cisrhenono i Gallien. — Gränsor: i norr,
Sinus Codanus eller Mare Svevicum (Östersjön); i öster, floden
Vistula mot Sormotio Europcra; i söder floden Banubius mot
Noricum od) Vindelieia; i wester, floben Rhenus mot Gallia,
och Ocean. Germanicus. — Berg: RhétTco , Abnöva, Taunus
wid Rhen; Méliböcus (Blocksberg); llercynii M:tss (helo bergs*
kedjan frön Schworzwald genom Timringen och Böhmerwold wi-
dore åt öster); Sudeti (Fichtet- od) (£r^@ebtrge). Asciburgius
(Riefengebtrge). — €>f o g ar: Hercynia Sylva som närmare Vöh-
men lollas: Gabreta 8. Marciana eller Martina S. (Schworz-
wold); Luna S. (på gränsen mellan Österrike och Mähren); Bä-
cenis S. (westro delen of Thuringerwald); Teutoburgensis 8.
(Teutoburgerwold i södra Westphalcn); Gaesia 8. wester om föreg.;
Lucus Bädilhennae närmare hafwet i norOwest. — Floder: Ba-
niibms eller Ister (Donau); Rhenus (Rhen), fom upptager Ni-
cer (Nertar); Moenus (Moyn); Luppia (Lippe); Väbålis, fom
folier ut wid Ilelium Ostium ; srön högra ormen eller egentliga
Rhen ledde Fossae Brusianae till Z)ssel och Flévum Ostium;
Am^sius (Ems); Visurgts (Wefer) ; Albis (Elbe); Viädrus (Öder);
Vistula (Weid)fel). lanbet, fom ansågs ttppfylldt of wilda skogar
och trast, kom aldrig fullkomligen unber Roms wälbe. Hufwud-folk: IngcevÖnes, /ler/niönes och IsfcevÖnes. — golf och
Städer:

a) mellan Rhenus och Albis: Frisii: Flevum Castel-
lum; Amtsia; Coi-bulönis Monumentum (Gröningen). Chausi
ma/ors« et minares. Angrwarii. Ansibärii. Marsi, inom
hwilfas område låg Tanfonaé berömda tempel, som Germanicus
förstörbe. Frueien, en stor nation, Chamuvi. F«ih?eie« eller
l/«t/,11, siFtlmbri eller Sicatnbri som ofta kämpade mot Ro-
marne, titts slutligen en del måste flytta öfwer Rhen: Allso (We-
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fel), i bwors gronstap Herman flög Varii legioner; Teutoburgum.
Catti eller (Ht/iii.- Matium (Marburg); Aquae MatMcae (Wiesba*
ben); Castellum Gattorum (Cassel'. Cherusci, ett mäktigt folk,
inom hwars lanb låg Idistavlsus Gampus, ber £)rufus befegrabe
Herman, Od) Sylva Berculi sacra.

b) mellan Albis och Vistula: (Alla här boenbe folkstag
kallabes af Nomarne Sucr.i eller Suibt): Fa^««e«. Cimbri fom
bobbe pä Chersonesus Gimbrica (Sd)leswig och Holstein), hwars
spets kallabes Cartris (lutlond). Fe«lö«es på ©anstå öarne.
Angli i tratten of Hamburg. Varmi: LäcTburgium (Luberf eller
Lauenburg). Semnones, det mäktigaste blond de Swewtsto fol-
ken. Langobardi eller Longobardi. Bugii, (i Pommern od) på
Rugen). Lemovii. F^ii. Vandcili; ett allmänt namn för föl-
jande och flera No-dtysto folk. Burgundiönes. GÖthii, GÖthö-
nes eller Guttönes (Göther) fom stutligen blefwo ett mäktigt och
eröfranbe folk och delode sig i OstrSgöthi

, hwilko eröfrabe $ta*
lien, Vistgöthi, fom unberfufwobe Spanien od) södro belen af
Gallien.

c) i fodra Germanien: Quädi (i nu». Mähren) Ebu-
rum (Ollmutz); Rhöbudunum (23ritnn). Marcomanni bobbe mel-
lan Rhen och £>onau, men inwanbrode i Böhmen och bygde der
Marobudum (9^ubweié), fet»on de förjoqot Bojerne, hwors httf-
Wudstod war Bojobemum. Hermunduri. Närisci mellan de båda
föreg. Alemanni, i 3:bje feflet ett getnenfamt namn för flera fmå
folkstammar i sybwest utmeb Rhen: Aurelia Aqnensis eller Aquae
(Boden); Arae Flaviae (Rothwcil).

b) i Germ. träns vist ut ana nämnas följande folk: Ba-
stärntß Veneti. Aestyes. Hirri eller Sciri. Ertili eller Heruti.

e) i Germ. trons marina, bwarmeb förstods länderna
på andra sidan M. Svevicunt eller ©in. Cobanus (äfwen kollob
Sin. Vénedtcus) nämnas någro lanb, hwilko onsogos som öor
höronde till Germonien: Scandinavia eller Scandia, äfwen Scan-
zia, Baltia, (Swerige) meb berget 8evo; bebodt of Suiönes, Si-
tönes, Billeviones (?), Gutae. Nerigon eller Nerigos ins. (Nor-
ge) wester om Scandinovia, hwarifron man kunde feglo till Thule.
Eningia etter Finningia (Fin! ond).

Öar wib Germania: Glessaria eller Austeravia (Amclanb),
hworifrän bernsten hemtodes; Tres inss. Saxonum (SStronb, Bo-
sen od) Helgolanb); Rugia (Rugen), ber Hertho byrfobes; Latris
(©elanb); Tres inss. Alociae (Moors, Thye od) Wendsyssel).

SARMATIA EUROPiEA.
Gränsor: i östcr, floden Tanais mot <Sorntatio Asiotico, i

föder, Palus Maeotis
,

Pontus Euxinus, floden Tyras och Carpa-
tbi montes, i wester Vistula, i norr obekanta länder och Oce-
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anns septentrioijalis eller Sarmaticus. Berg: Venedici i wester.
Budlnus wid Borysthenis och Riphaei M:tes wib Thonois's fättor.
Alaani wid Pat. Mceotis. Byperborsi längst i norr. — Floder:
Vistula; Tyras (sedan Banastris, nu Dniester); Bypanis (Bog)>;
Borysthenes (sedan Banapris nu Dniepr) : Tanais (Don). Lon-
bet wilbt och ofruktbart, bebobbes af nomobisto folk. Såsom
Hufwttbfolf uppgifwoé, utom Veneti, Peuclni od) Bastärnae,
som nämnas wib ©erinanta, följonbe: Jazyges och Mc»Ä?ö/«m
wib westro siban as Polus Mceotis; Uamaxöbii längre in i tan*
bet; Alauni eller Alani FsMw, brebwib be föregåenbe. 2)esfa
alla woro delade i smärre stammor. 2Stt> Borysthenis utlopp
låg Olbia, en Milesist koloni; längre i W. Ordessus. Udden
öster om Borysthlnes kallas Brttmos Achillis, emedan, enligt fa-
gan, Achilles stall blifwit begrofwen på en ö något i wester srån
denna übbe.

CHERSONÉSUS TAURICA
den Taurista eller Krimsto holfön, omgtfwen i Ö. af Palus Mae-
otis, i ©. of Pont. Eurtuué och i W. af best wik Sin. Carcinl-
tes, war genom londtungon Täphros förenad med fasta londet
och genom Bosporus Cimmerius stild från Asien. Uddar: Pr.
Parthenium, med ett berömdt tempel åt Artemis Taurica, ber
alla främlingar offrades; Pr. Kriu Metöpon i ©.; Pr. Corax i
D. Halfön war rik på win od) fäb. — Folk: Tauri 1. Fa«-
risci i @. och Scyfhotauri 1. Tauroschytce i N. — Staber:
Eupatoria, anlagt» of Mitbribates Eupotor, i friget mot Scy-
therne; Chersonesus 1. Gbersön, betydande folottt från Herocleo
i Bithynien; Theodosia (Caffa) med förträfflig bomn od) blom*
stranbe handel; Panticapaeum 1. Bosporos, Tauricns gamla hus-
wubstab.

VA(^IA

begränfabes i Ö af st. Bierasus; S. af Ister; W. af Tibiscus i
norr af Garpatbes Montes och Sormotio Europceo, od) omfottobe
fålebeé bet nuwaranbe Siebenburgen, Moldou och Wollochiet,
jemte en del of Ungern od) Galicien. — Berg: Carpathes. —

Floder: Tibiscus (Theis) och Marisus (Marosch), AlNa (Olt),
Bierasus (Pruth) falla allo i Ister eller Banubius (Donau). San*
bet war rikt på fäb, metaller och falt; unberfufwabeé of kejfor
Trojonus, och gjordes till Romerst provins, ben enda norr om
Donau. Som sodon inbetates den i Bacia Ripensis t S.; Bacia
Alpensis i norr od) Bacia Mediterranea mellan de förra. Inwå-narne utmärkte sig genom tapperhet, egno seder och klädedrägt. —

Städer: Sarnrizegethusa regia, teff. Deceboli residens, sebon
kallab Ulpia Trajana; Tibiscum; Appulum, febermero Alba Julia.
Pons Trajani, Arkitekten Apottonit mästerwerk, war en stenbro pä
Trajoni befallning uppförb öfwer Donau.
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Öster om SDocia, N. om Donau låg mellan ftoberna Biera-
sus och Tyras (enl. några sträckte den sig ända titt Borysthenes)
en landsträcka kallad 80I.ITFB0 GETARUM , som af Nomarne
räknades titt Mcesia inferior. Här markos Donubii sju utlopp,
of hwilko bet sydligaste, Ostium sacrum, wor bet störsto — Folk:
Scythce; 6ei<s od) Peucmi. — ©tal»: Opniusa.

Wester ont 2)acio bodde ett folk af Rorolanernos stam, Ja-
zfges Metanastce, fom inwondrat frät) Sannatio unber Äejf.
Cloudii regering, men af Dacierno undanträngdes hit i Stebcn-
burgens berg, hworifron de ofta oroade Romorne med krig.

o

PANNONIA.
Gränsor: Danubius t N. mot ©ermania och i JÖ. mot Ja-zyges Metanastce; i S. Moesia fuperior och Illyris; i W. berget

Cetius mot Noricum. och omfcittabe alltså Unterwienerwold, ne-
dro Ungern, ©lavonien, en del of Krain, Bosnien och Kroatien.
— Berg: Getius (Kalenberg), Albins, Claudins. — Sjö: Peiso
(Plätten). — Floder: Sävus (@au), Bravus (Drou), Murus
(Muhr), Arabo (Raab) som alla flyta titt Banilbius. — Först
under Augustus fulländodes eröfringen af detta od) de 3 följande
Södra £)onau!änberna, of hwilko hwart od) ett för sig kom att
bilboen särskild provins. Hufwubfolf: Colnpini; Latörici;
Scordisci. — Städer: o) i PANNONIA BFPERIOR eller
PRIMA, (W. om Arabo) Vindttböna 1. Flaviana castra (Wien),
redan i RomarneS tid en anfenlig stad: Carnuntum, der Lictntus
och Severus utropades till Kejsare; Biscia (Sissek); Aemöna
(Loyboch); b) i PANN. INFERIOR 1. BEGDNBA, (£). om Ara-
bo); Bregétio, ber itejsar Balcutinianus förlorade lifwet; Arrä-
böna (Raab); Acincum (Altofen), Rom. koloni; Teutiburgium;
Taurunum (Vetgrab); Gibalis; Birmium, der Kejs. Probus tnör-
dödes of sina truppar.

NORICUM
i äldre tider ett of egna Konungar styrdt rike. Som Romersk
provins woro deh Grättsor: i N. Danubius mot ©ermania, i
Ö. Ponnonio, i ©. SMta, i 38. st. Oenus mot Nhcetio od) %sin>
belicta, sålebcé belar af Österrike, Stet)crinarf, Kärnthen, Krain,
Bayern, Tyrol od) Salzburg. — Berg: Alpes Noricse mot Ito-
lien; Cetius (Kalenberg) på gränfen mot Ö. — Floder: Banu-
bius (Donau); Oenus (Jun); Anlsus (Ens); Miirus Bravus
Bävus, gränsfl. mot @. — Folk: Taurisci. Fn/«, som likwäl
redon 86 år f. Chr. tillbokoträngdes of D>aciet*nc till Btnbeticto.
— Städer: Noreja, urgommal, der Nom. Consuln Carbo 113
f. Chr. förlorade ett stort mot Cimbrerne; Juvavia (Salzburg),
anlagd af Hobrianus; Lauriäcum (Lorch), Rom. kol.; Gstium
(©t. Potten), Municipolstob byggb af Habrianus.
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VINDELIGIA
wor under Augustus en särskild provins, men namnes febon såsom
förenod med Nhcetio. — Gränsor: i N. Germonio, i £). Oenué
mot Noricum i S. Nhcetio. i 23. Heloetientas lond, (fal. en del
of Bayern). Floder: Banubius med Vindo (Werto); FTcus (Lech);
Isärus (Ifer); flargus eller Ilärus (Iller) Oenus (Inn). — Sjö:
Fac. Brigantlnus (Bobensjön). — Folk od) Städer: Brigantii.
Brigantium (33regenz). Estiönes: Campodunum (Kempten); Vi-
mania. Licäles: Augusta VindelTcorum (Augsburg): Castra Re-
glna (Ratisböna, nu Regensburg). FS/i.- Pons Oeni (Att Oettin-
gen); Batava Castra (Pasfau).

RH^TIA,
föder om föregående. Gränfode i Ö. till Noricum, i @. titt %ta>
lio od) i W. titt Gollio; omfattabe en bet os 23at;ern, Schwo-
ben, Salzburg, Schweitz od) Tirolen m. m.). Berg: Alpes Rhae-
tiae; Alpes Pennlnse. —^ Floder: Rhenus (Rben); Tlclnus (Tes=
sino); Adduä (Abba); Mincias (Mincio); Athesis (Etfch). —

Sjoor: Fac. Verbanus (Lago Maggiore) ; Fac. Farius (Lago di
Como); L. Bénacus (Lago bi Gärda). — Folk och (Staber:
B«riisnisF.- Magia (Meyenfeldt); Curia (Chur). Vennönes: Cla-
venna. Brixantce eller Brixentes. F^t/s^nF- Trldentum (Tri-
bent), Nom. fot., förstörd of Attilo. Fe/^r^F- Bellunum (23ri$uno);
Bausanum (53oz;en). 6ena«ni, de fom topprost försworode sig
mot Romorne. Breuni: Veldidéna, Rhwtiens gamla huswudstad;
Pons Oeni (Injpruch).

111. I^^l.l^.
Italiensto balfön, som äfwen förekommer under namn af Be-

speria, Optca, Ausonia, Saturnia och Oenötria, omgofs po Ö.
sidon of Mare Superum eller Adriaticum; på 28. fibau of Mare
Inferum eller Tyrrhénum eller Tuscum JEquor, Hwars stora wik
i N. faltabeé Figussscus Sinus. I N23. gränfabe ben till Gollio
Tranéalpina, i N. titt Rhceiia ock Noricum i NO. titt Illyris.
— Berg: Alpes (Alperna) förekomma under mänga olika be*
nämningar, netnl. längs efter uorra gränsen i en båge från Sin.
Lingusticus till M. Abriaticum : Alpes maritim» (Möns Vesii-
lus) Cottiae , Grajse, Pennlnae (M. Adula)

, Rhseticse, GarnTcse,
Nöricse, Venetae eller Julise, Apenninus, som går genom heta
Halfön. — Uddar: i M. inferum: Pr. Populönium; Circejum;
Misénum Surrentlnum; Palinurum; Zephynum , den sydligaste;
i M. superum: Japvgium od) Ctimerium. — Hufwudfloder:
Pädus (Po): Athesis (Etsch); TibSris etter Albtila (Tibcr) ; Firi&
(Garigliano); Silärus (Siloro); Aufidus (Lofonte). Lanbet kunde
ej nog prisos af de Gamle för dest fruktbarhet och herrlighet. Det
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inbetas i 3 afbelningar: Italia superior, Italia propria och Italia
inferior eller Graecia Magna; hwartitt fan läggas fom ben 4:be :

£)arne.

I. ITALIA SUPERIOR
från Alperne till floberna Macra och Riibicon; innefattade Gallia
Cisalpina od) Figuria.

A) GAFFIA CISAFPINA (äfwen G. CITERIOR eller TO-
GATA). — Floder: Padus (Po), fom upvtoger fr. norr Tici-
nus (Tessino) ur Fac. Verbanus (Lago Maggiore), Addua ur
Fac. Färius (L. di Como)< Ollius (Oglio) ur Fac. Sevlnus (t.
b'3l'eo), Mincius (Mincio) ur Fac. Benacus (i*, di Gorba, (från
söder Tänärus ,

Trebia Scultenna , Rhenus (Rhen). Till M.
Abriat. flyta: Athesis (Etsd)), Medöäcus minor et major m. fl.
— Folk od) Städer:

a) i GAFFIA TRANBPABANA, N. om Padus: Ségusiäni
och Taufini: Brigantium (Brianyon); Augusta Taurlnorum (Tu-
rin), Rom. kol. Salassii- Augusta Prsetöria (Aosta), Rom kol.
Libici: Vercelle (Bercetti), i granstapet of Campi Raudii , der
Cimbrerno blefwo stagno af Marins od) Qtaiutus. Fe/iontti. Oro-
bii.- Cömum, sedon den of Julius Coefar erhållit nyo kolonister
kollad Noviocömum (Como); Bergömum (Bergamo). Insubres:
Mediölanum (Milano) war ett tvetteustapemas gem, tidtols Kej-
fornes residens. Lwvi: Tlcinum (Povia). Cénomani: Brix^a
(Brcscio); Gremttna (nu [amma namn); Mantua (n. f. n.) od)

derwid Virgilii födelsebygd Andes; Verona, Cotulli födelse-
ort; Bedriäcum, der iteff. Dtbo blef slagen of Vitellii ormee 69
e. Chr. Euganei. Véneti: Adria; Pätavium (Pabua), Lioti föbel*
festat»: VTcentia (Vieenzo); Tarvlsium (Treoifo). Carni: Aqut-
leja (n. f. n.), Rom. kol. med god handel, Romarnes bålwerk
mot Barborerne, förstörbeé af Attilo 452 bå en del of inwånare
flydde od) gtruublabe Venedig; Tergeste (Triest). /s/ri eller
Histri på holfön Bistria: PSla (nu f. n ) urgammal Colchist, fe»
bon Rom. koloni.

b) t GAFFIA CISPABANA, S- om Padus: Anänes: Plä-
centia (Piocenzo), wigtig munictpalstab; Fidentia. Boji: Parma
(nu f. n.), Romerst kol.; Mutma (Modeno), Nom. fot., likasom
föreg. bekont genom Mutinensista kriget mellut £). Brutué od) M.
Antonius 44—43 f. Chr.; Bonönia

'

(före ©ätternas inwondring
Felsina, nu Sologna), Vojernas hufwubstab, blef Rom. kol. och
wtgttg under Kejfarepertoben; Brixellum, der K. Otho stutode
sina dogar. Lingones och Fsnö«e«. Ravenna (nu f. n.), Theho-list kol. med förträfflig hamn: här uppehötto sig flcro Romersto
tejfarc, stutligen intogs den af Theodorit 463 e. Chr., fom gfor-
be den titt Ostgötho-Konungornes residens.
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B) LIGURIA, ©. om föreg. mellon floberna Varas och Ma-

cra, wib Sin. Ligusticus. — glober: (utombenätnnbe)Tanärus
od) Trebia. — Folk: Ligures bet ansenligaste. — Staber:
Nicaea (Nizza), kol. från Motzilio; Genua (nu f. n.), tibigt be-
kant genom sin hanbel; Portus Veneris, troligtwis bensommo fomPortus Funensis, i hwors gronstop ben Cororista mormorn bry-
tes. In i lonbet låg Pölentia (Polenza> oufcntig Municipolstob.

2. ITALIA PROPRIA,
eller meblersto Italien, frän floberna Macra och Rubicon i N. titt
floderna Silarus od) Frento i S.; innefottonde följ. 6 Länder.

a) ib Mare Tyrrhenum eller In fe rum:
1. ETRURIA eller TUSCIA eller TYRRBENIA. — Grän-sor: i N. Macra mot Ltgurio, od) Apennines mot Gollio Cispo-

bono; i t), och S^ Tiberis. — Berg: Apemnnus; STmmus och
Söracte i ©. — Udde: Populönium. — Floder: Macra; Arnus
(Arno); TTberis (Ti b er), fom upptager Clänis. — Sjöar: Fac.
TräsTménus (Lago di Perugio); Fac. Volslniensis (LogO di Bol-
fena); Fac. VädTmÖnis (Lago Ssosfano). — Lanbet bergigt, mot
kusten statt, beboddes af Etrusci eller Tijrrhmi ett gammalt,
sannolikt genom blondning af stero, uppkommet folk, utmärkt för
beg praktbegär, rifebom, egna konstfärbighet och kultur. Ursprung-
ligen funnoé i londet 12 förbundsstäder, men deras förening war
ide beständig. Af Romorne underkuvades lanbet 870—283 f.
Chr. — Städer: Funa, (ej långt frän nuto. Vårära),meb mor-
morbrott; PisN (Pifa) grundodt of Nestors följeslagore; Pistöria
(Pistojo), bekont genom (Satttinaé död; Florentia (g(orenz), Nom.
kol.; Fsesölse (Fiesole), Nom. kol.; Völäterrae (Votterro), meb
förträffliga bab, starkt befäst; Vettilönia; Rusellae; VolsTnTi (Bol-
zeno): Clusium (Chutft), Kon. Porfennas residens; Arretium
(Arezzo), urgammal, wor Mcecenos hem; Cortöna (nu f. n.), en
af be betybltgoste. Närmare ffön Trasimenué tåg ben bol, ber Flo-
minius meb Nomersto hären blef stogen af bonnibol; Perusia (Pe«
rugia); Fälerii (Folori) inom Foliscernas områbe; Fescennia;
Tar<zu?nn, Tarquinterneé stomort; Véji (Isolo Fornese), rik och
mäktig, intogs först efter en 10-årig belägring af Camillus; Cen-
tumcellse (Civito Vechio); GZere blomftronbe stob, stob i nära för-
binbeife meb Nom.

2.' FATIUM, Italiens wigtigaste lonbstop, wor i älbsto ti-
der fåfom Kon. Lotini rike, of inskränkt omfång (fr. Tiberis till
Circceum), men erhöll unber Republikens tib till gran $: iN. Ti*
beris; i ©. floben Ltrts, i Ö Alguernaé och Hermernas områbe.
— Berg: Möns Albänus; Algidus; M:ss Tusctilani; Möns Sa-
cer; Circejus

,
meb Übbarne: Circaeum och Cajetae. — Flober:

Tiberis (Tiber); Aniö (Teverone) ; Numlciiis ;Astura; Amasénus ;
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Liris (Garigttono). Sjö Lacus Albänus; F. Regillus; Pa-
ludes PomptinZe, Pontinsto trästen, på hwars uttorkonde flera
Kejsore od) seban Påftoaf onwändt 01l mödo; Pal. Minturnenses.
— Folk: LaUni, Pelasgi, Rutuli, Albuni, Römäni, lßäblnz,F^m,
Hernici, Volsci Aurunci m. st. — Staber: Röma, Loticné
och för en lång tid nästan hela den kändo werldens hufwubstob,
byggd på 7 kullor, (beraf Frbs septicollis), Möns Pälatlnus, Cä-
pitollnus, Gcelius, Aventlnus, Qutrlnalis, Vlmmälis och Esquill-
nus, omslutna of Servil mur, hwortill under K. Auretianué la*
des Möns Janfcölus, Collis Rortulorum 1. Möns PincTus och Va-
tlcänus. Staden delades of Augustus i 14 regioner; detz herr-
lighet och storhet kon man föreftällo sig, bå man wet ott der fun-nes 215 större gator, 19 Fora eller torg; liko många (Sampi,
etter öppno ptotser; 400 tempel; 5 Noumachier; 14 Aquoebucter;
36 Triumfbågar; nära 50 Kolosfer, förutan en stor mängb Odeer,
Theotror, Curier, ©tober och praktfulla byggnader m. m. Stö-
den ägde 37 portor, (Porta FlamTnia, Capéna, Garmentalis etc),
hworifrån 31 londswägor utgingo åt åtta delar of Italien (Via
Appia, Latina, Fläminia etc.). Dfwer Tibern funnos 8 bryggor,
(Pons Mulvius,, Sublicius m. st )

Sotiené öfrigo Folk och Städer: o) i FATIUM VE-
TUS: FatinF- Ostia, Romarnes försto koloni wid Tiberns ut*
lopp, anlagd af Ancus Martins; Faurentum, äldsta Latinsto
Konungornes resib.; Favintum, uppkallad efter Alncas gemål;
Ardea, enligt fagan fordom Rutulerneé hufwubstob; Aricia (Fa
Riccia), meb Dionoé tempel och sjö fornt Cgeriaé lunb; Alba
Fonga, Roms moderstod; Fanuvium, med ett ryktbort tempel åt
luno Sospito; Tusculum, på toppen of Möns Tufculanué, om*
gifvoen af be stönoste londtställen, htooriblonb Ciceros Tuscula-
num (Grotto Ferroto); Gäbii, med stenbrott. JEqui: Prae-
neste (Paleftrino), starkt befäst, med Fortunas ryktboro tempel;
Tibilr (Tivoli) i en tjusande ston trakt wid Anio, der Mcrcenas,
Srutué och Cossius egde luststotten, och Hercules ett tempel. Her-
nici: Anagnia, meb Ciceros Anagnium. Volsci: Antium, wigtig
fjöstob, meb präktiga tempel och, palats; Firceji, gammal Romersk
koloni wid Circeé udde med hamn od) luststätten; Auxur 1. Ter-
räcina, med lupiters od) Apollos tempel och Feronios lund, Suessa
Pömétia, wib pontinsta trästen. — b) i FATIUM NOVUM 1.
AB«IEGTFM; Aurunci: Arplnum ; Fregellse: Fundi; Formiae, der
Cicero habe fitt Formianum; Cajéta (Goeto) Minturnae; Suessa
Aurunca.

3. CAMPANIA, ett af jordens stönoste och fruktboroste län*
ber; -sträckte sig från Liris i N. titt st. Silarus i ©~ omgofs tö.
of Samntum och Apulia. — Berg: Massicus M. på Äger Fä-
lernus, bekanta för ett ypperligt win: M. Gaurus femte be swof-welriko, yten fruktbara Gampi Phlegraei; Vesuvms, fastän elb*
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fprutanbe, betäckt med de stönoste winptantager. — Übbar: Pr.
Misenum och Minervae. — Flober: Firis ; Vulturnus; Glänis ock)
Silärus. — Sjöar: Fac. Averni, hwars giftiga utbunstningar
böbobe foglar, fom ftögo för när; Lac. Fucrlnus. — ftoltiAu-
sones. 6^<7M<7m. Campani. — Staber: wid kusten: Finter-
num, der Scipio Afrtconus lefde od) dog i friwillig landsflykt;
Cumae, fot. fr. Cholcis i Cuboea, bekant genom Sibyllo Cumono;
Misenum, med bomn; Bajw, bwars stöna läge od) wormo bod
lockade Roms Store att här onläggo präktigo londtftätten; Pil-
tedli, äfwen med bod od) landtstätten, deriblond Ciceros Acabe»
mio; Neapdlis, förut Partheiiope (9leopet), Romarnes fovorit-
ställe; i detz gronsiap wid Posilippo wor Virgilit graf; Bercillä-
neum, Pompeji och StäbTse, begrofno under Vefuvti lava 79 år
e. @Hr. och feban ej återfunna förr än i flutet af 1600-tolet; öf-
wer Herculancum står nu staden Portici; gräfningorne berstäbeé,
hwilko ännu fortsättos, hofwo lemnat be wigtigaste upptäckter;
Surrentum (Sorrentol. Lanbet mellon Pr. Minervce od) $1. Si-
larus hörde i äldre tider till Campama, men befolkades af Ro-
marne efter Samnitisto kriget med Picenfmi, hwilfas städer woro
Plcentia och Sälernum (Salerno). Deras lanb räknas of många
titt Somnium. — b) tn i landet: Venäfriim, berömb för beH
oljo; Captiä, tanbets httfwubstab, funbe en tib mäta sig meb Cor-
thago od) Rom, wor bekant för inwånarnes rikedom och weklig»
het; märfwärtig genom Honuidals wtstanbe här under 2:t»ra Pu-
nisto kriget; Nula, der klockor först uppfunnos.

b) wid More Adrioticum eller Superum:
4. UMBRIA. Gränsor: iN. floden Rubicon mot ®attia

Cispodono; i ©. fl. Msis mot Picenium od) st. Nar mot (©obt-
nemeé område; i 28. Apenniitus och Tibcrté mot Ctruria. —

Floder: Metaurus od) de redan anförda. Landet war statt mot
luften. Folk: Fmbri, Ur-inwånore. Be«3ne«, ett Gattistt folk,som gof landet namn of Äger Gallicus. — Städer: Arlmfhium
(Rimini), förträfflig Handelsplats; Pisaurum (Pefaro), Rom. kol.;
Senogallia, (Sinigaglio), Senonernaé Hufwubstob: Sarstna, Plouti
födelfestod; Spoletium (Spoteto), Nom. kol. och Municipalst., be*
lägrades förgäfwes of Hannibol; Interamna; Ameria (Amelia);
Narnia (Norni).

5. PICÉNUM, @. om föreg. fr. floben till Aternus
(Peécoro); i S. mot Samainm; i W. Apennineé mot Sobiner-
nes områbe. Londet delodes i Äger Picenus, skogig bergfträcko t
N.: Äger Prsetutianus och Äger Badrianus, mero frugtbort slätt-
lanb. — Folk: Pelasgi. Flb«rm. Fice«/e«. — Städer: An-
cuna (s. n.), byggd of flyftonbe Syracufaner, med ett tempel åt
Venus; Asculum Picénum (Aécoli), storft befäst; Interamna (To-
rono), Tociti födelseort; Badria, der K. Hadrianus wax född.
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6. SAMNIUM, frän floden Aternus i norr titt floden Fren-
to i ©.; gränfabe i W. tttt Ctruria, Lotium, Componio; t©.titt
Luconio och Apulio. — Flober: AnTo (Teoerone); Allta;Sagrus
(©ongro). — *3f or: Velinus (Logo di Rieti); F. FticTnus;L.
Ampsancti. — Folf och Städer: i N. Ausones etter Optci.
Vesfini. Marrucini: Teate (Chieti). Peligni: Cortlnium (©an
Perino); Sulmo (©ulmotta), Ovidii födelseort. I 28. Marsi. I
©. samnt/68, ett mäktigt bergfolk: Bovlanum (Sojono); Telesia,
Oomnittste Fursten Pontu hem; Beneventum (Benevento), äfwen
kallod Maleventum för sino heta, ssodligo windor; Caudium, näva
be bekonto Coubinsto pasfen, Furcfilae Caudinae, ber helo Romer*
ffa arméen måste ga unber oket 321 f. Chr. Picentini (fe i Som-
panto). Hirpini. I £). Frentäni.

N. om ©atmtium, b. w. f. i mibten of Itolio proprio bobbe
ett i Roms älbsta historia märkwärbigt folk: Sabmi: Antemnae,
nära Rom; Fidense (Cafiett Giubileo), nära Moné ©acer, in-
togs af Romulué och gjorbes titt Rom. koloni; Ctires, Sobiner-
nas hufwubstab; Reate (Rieti).

3. I^AI^IA I^^LRioii,
som för be mango Grekisto kolonier här funnos äfwen fattas
GRiECIA MAGNA, innefattande fodra delen af Itolien från fio-
derno Silärus od) Frento, och bestob af fötjonde 4 Lanbstap:

1. FUCÄNIA, från fl. Silorus till fl. Lons. — Gränsor:
i N. Sampania och Apulia; i Ö. Sinus Tarentlnus; i S. Brutti-
um: iW. M. inferum. — Berg: utom Apenninus

,
M. Albur-

nns. — Udde: Pr. Palinurum. — Flober: Silärus, Faus, flyta
ot 255.; Siris od) Sybaris åt D. Landet war genomforsodt of
berg. — Folk: Sammtes. 6>eesi. Lucäni. — Staber: o)
wib M. inferum: Psestum (Pesto), meb lunoé od) Neptuné
tempel, grunblagb of Syboriter, men Nom. kol. söre lifta Punisto
kriget; BélTa eller Velia eller Elea, Phoceist kol., bekant of Par*
menides och Zeno, som föddes här, och fåfom fäte för den Eleo-
tisto stolon. —b) wid Sin. T aren ti nus: Metäpontum, tol.
från Crotone, bekant genom stadens grundläggore den mythiste
(Speué och genom Pythogoros; Béraciea, fot. från Tarentum,
med bamnen Siris; $ybaris, kol., af Ad)ceer och Troezenier hit-
förd 720 f. Shr., hwars inwånores rifedom od) wättust blifwit
till ett orbfpråf; efter 210 år, under deh högsto moft förstördes
den af Croton, men återbyggdes af Athenienser, unber nomn of
Thurii, och blomstrade länge, tills ben slutligen bles en Nom. fol.
under namnet Copiae (Terro Nuovo).

2. BRUTTIUM, sybligoste belen of Itolio, genom fl. Laus
siilbt från Luconio. — Übbor: Feucöpetra (C. bel Arni); Pr.
Hercalis (C. Sportivento) ; Zephyrium (C. Berzono); Lacinium,
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meb ett tempel ät luno Loarna. — Wikar.: Sin. TerTnseus etter
Hipponlates på 28. och Scyläsius Sin. på £>. siban. — Flod:
Acheron. Landet uppfyttbt af stogbewuri^a berg. — Hufn>ub*
fol t et,war de wilda Brutlii. — Städer: Pandösia (Anglono)
fol. från' Plateea, bekont genom Pyrrbi strid med Romarne 280
f. Chr.; Scyllseum, gent emot ben befantcr klippan Scylla; Rné-
gium (Neggio), kol. från Chatcis på Euboeo; Focri Epizephyrii
(Gieroce), fol. af Ozolisto Locrcr, befant genom best Lagstiftare
Saleucus; Cröton (Crotone), kol. af Achceer 710 f. Chr.; befant
genom ben af Pythogoros här stiftade Orden; förstörde Syboris
och fom, efter kriget med Pyrrhus, under Rom 277 f. Chr. In i
landet märkas Gonsentia (Cofenzo), Brutticruos gamla hufwub*
stad, Och Mamertum (Oppido).

3. „APUFIA. Gränsor: i N. floden grento mot Somni-
um; i Ö). M. Supernm; i (5. Calobrio od) Sin. Tarentlnus; t
28. Luconio od) Samnium. — Berg: Apenninus od) Garganus
i NO. Landet wor stått och fruktbart; belades i: o) AP. BAU-
NIA, mellan floderna Frento od) Auftdus. — Folk: Dauni.
Fsuoeiil. Jäpyges. — Städer: Fuceria, bekant för sin ull och
Minervaé tempel; Arpi eller Argyrippa, säges wara grundlogd
af Diomedes; Sipontum; Asculum Aptilum (Ascoli), bekant af
Pyrrhi feger öfwer Romarne 279 f. Chr.; Cannae, der Romorne
blefwo stagno of Hannibal 216 f. (Sbr. CanusTum, Grekisk fot.
Venusia, Horotii födelseort. — b) t AP. PEUGETIA: Städer:
Barium (33art), gammal hufwudstad, Municipalft. ; Egnatia m. st.
mindre betydande, fom förekomma isynnerhet hos Horattué.

4. CAFABRIA, äfwen JÄPYGIA eller MESSÄPIA, en
halfö mellon M. superum och ©in. Tarentinus, begränsades i N.
of Apulio od) flutades i @. med Udden Japygium. — Folk: Jä-
pyges Cäläbri. Stöd>er: Brundusium(33rint>isi), med blomstrande
handel; härifrån war voanltga öfwerforten till Grekland; fcegutom
bekant deraf att Pacuoius föddes od) $trgilus dog här: Bydrus
eller Bydruntum (Olrcinto), äfwen härifrän war en wonlig öfwer-
fart till Grekland; Tärentum (Taranto), fot. of Porthenier från
(Sparta, 707 f. Ch. , en af Italiens rikaste od) yppjgoste städer;
fom 273 s. Chr. under Roms wolde.

4. Öarne omkring Italien.
l. SICILIA, äfwen kallad TRINÄCRIA eller SICANIA

,

siiljdes genom Fretum Sicölum. fr. Italien. 2)et omgifwande haf-
wet kallas M. Siculum. — Berg: redan i äldsta..tider
ländt som eldsprutande; RsrsZi och Nebrödes M:tes, ga frän Ö. titt.
W. nästan genom hela ött; Pryx, i W. belen, bekant genom den
dyrkan här gäss åt Venus (Srptfad. — Uddar: PiWrum i NO.
Päobynum i ©. och l.NybNum i NW. hwilka bildade öns 3 hörn;
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Drepänum Ö. om ben sistnämnda pä öns norra sida. — Floder:
Symsethus på Ö. siban; Biméra, namn på 2:ne flober, af hwilka
den ena flyter åt N. ben anbra åt @.;Bypsaåt <B. —Sjöar:
Cammarlna Palus i ©£>~ hwars utbunftningor woro giftiga;
Pergusa i ben romantista balen Enna, mibt pä ön. Lanbet war
frugtbart, en forrobskammare för Nomarne. — Folk: Cyclöpes.
FtVsiryFonss. Sicani. Siculi , förutan,, inflyttabe Carthager,
Greker och Romare, ©täber: a) på Ö. fiban: Tancle, kol.
fr. Naros, seban befotfab af Meéfenier 664 f. Chr. fom kallabe
staben Messana (Meesina); of Nomorne hette ben Mamertlna Ci-
vitas, feban Momertinerne kort före l:sta Puniska friget habe to*
git ben i besittning; Tauromenium Cätäna (Cotania), kol. fr.
Naroé (730 s. Chr.); Feontini, äfwen fot. fr. Noros (730 f.
Chr.), ©yracufaé mebtäflarinna, låg på Gamp! Fa3strygonii;] Me-
gära eller Bybla minor, kol. fr. Megoris; Syracusae (©iragosfa),
fot. fx. Corinthus (735 f. Chr.), war en af gamla weribené stör-
jta mäktigaste och stönaste staber. Den belobeé i 5 afbelningar,
hobe präftigo tempel byggnabet*. — b) på ©. fiban: G5-
männa, kol. fx. ©yracufa; Gela, kol. fx. Rhobus (690 f, Chr.),
hor föbbes bröberno Geton, Hiero och Trosybulus; Agrigentum
(Girgenti), fot. fr. Gela, (582 f. Chr.), näst ©yrocuso öns wig*
tigoste stob; Seltnus. — c) på 23. och N. fiban: Friybaeum,
i Inlii Cceforé tib öné onbro hufwudstad; Brepanum (Sraponi),
befant genom Anchises's böb; Segésta eller Egesta; Panormus
(Palermo), meb stor homn, en of Corthogernes störsto staber po
ön; sebon Nom. kol. — b) i bet inre of lonbet: Bybla ma-
jor; Agyrium, Diodori ©iculi föbelfeort; Enna, ber Ceres habesin förnämsta byrfan.

2. SARBINIA, wiba minbre wigtig än föregåenbe och föga
fänb* — Hufwubberg: M. Insäni. — Übbor: Erebantium i
N.; Gorditanum i 28. Carfditanum i föber wib inloppet till en
wik of fommo nomn. Ön wor icke ofruktbar, men ofsträckonbe ge*
nom best ofunbo klimat och wilba inbyggare, Jolaenses. En mängd
Corthogista, Romersto och Grekisto fol. hobe nebfatt sig här. Önkom unber Roms wotbe 238 f. @br. — Staber: Cårålis (Coa-
Itari), Punist koloni, öné hufwttbstab; Olbia i NW. , Grekist fö*loni; Cornus i 28., gammal hufwubstab; Snlci Portus i S.

3. CORSICA, genom sunbet Fossa stilb fr. ©arbtnio. —

Berg: Aureus M. i N. och S. — Übbe: Pr. Sacrum, den nord-
ligaste. On wor fögo oblob, beboddes ömsom of Grekisto, Ita-liensta, Hisponista och Carthogisto folkslag. — Städer: Aleria,Phocceist folont, förstörd i försto Puniflo friget; sedon Nom. fol.;Mariana

, Rom. kol. , ditförd of Moriué, öns största ftob.
4. Smärre Öar: a) i M. Inferum: Capräria (da-

praja); liva eller Htbaiia (Elba); Planäsia, dit Posth. Agrippa,
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Augusti dotterson, förwifJes; Pontta och Pandätäria, likalebes för*
wisningsorter för fårens anhöriga, fornt fallit i onab; Capre»
(Capri), bekant genom Tibern 7:åriga wistanbe här; Sireniisse,
enligt fagan., be ttnfanbe Sirenernos hem; eller Ogygia,
Colypsos Ö. — b) i M. Siculum: Inss. eller Bephae-
stiädes etter Fipärenses etter Vulcani, en grupp of 7 öor N. om
Sicilien, blonb hwilka FTpära meb fol. fr. Cnibus war ben största;
Hlgates Ins. , 3 öar utanför Pr. Lifyboeum, i hwilfas granstap
Romarne genom en fjöfeger gjorbe flut på lifta Puniska kriget;
Meirte (Matta). — c) i M. Abrioticum: Insulae Vénétorum
(etter Electrides?) på hwilko Venebig blef byggt»; Inss. Biome-
dew, 5 st., of hwilko enbost ben störsto, Trimetus, wor bebobb.

IV. GR.ECIA.
Lanbet mellcin Mare iEgaeum od) M. Jönium. Namnen BEL-

FAS och AGUAIA woro antingen obestämba eller instränfta titt
wisfa lanbstap. Grcecia belas i 4 hufwubafbelntngar.

1. PELOPONNESUS,
holfön, nuwaranbe Moreo, genom Sorinthista näfet sommonhän-
ganbe meb fasta lanbet, hworifrån den för öfrigt ofsöndrobes ge-
nom Sinus Corinthiäcas od) SarönTcns; omgafs t Ö. of Mars
Myrtöum meb wikorne: Säröntcas Sin. och ArgtMcus; i ©. och
W. of Mare Jönium med twiforne: Sin. Facunicus, Sin. Messe-
nTacus, Sin. Cyparissius och Chelonatas famt iN. af Sin. Corin-
thiäcas. Här funnos följande 8 Lonbstop:

1. LACÖNIA, omflutet i D. af Mare Myrtoum med best
wik Sin. Argolieus; i <&'. af Laeonicns Sin. ; i 28. af Meéfenia*cus (Sin.; begränsades i W. af Mesfenia, i N. af Areabia och
Argolis. — Berg..: Lycseus mot N. meb dest grenar Taygétus i
W. och Parnun i £). — Uddar: Mäléa t ©D. ; Taenärum i ©28,
— Floder: Eurötas, som wid Sparta upptager Tiasa. Landet
bergigt, med fruktbara dalar. Inbyggarne: B^«,iani eller La-
cöni, af 25orij? ftanu — Städer: a) in i land e t: Sparta eller
Lacaedemon, hufwudstad och medelpunkten för lanbeté historia,
i äldre tider inga murar, och knnde i byggnader icke jemföras med
dest medtästarinna, Athen. Selläsia, bekant genom den^ seger An*
tigonns Doson bär wann öfwer Cleomenes 222 f. Chr".; Amyolo
meb ett ryktbart Apollotempel; 'lberanno. — b) wib kusten:I.lis; Gythium, ©partets Arsenal och hamn; Helos, bwars inwä«
nare af Spartanerne gjordes till stafwar; Epidaurus Liméra; Tarax.

2. MESSENIA, W. om föreg.; gränfanbe i N. ttll Areabta
och t?lié ; i 28. till Mare lonium och Cyparissius ©in., i ©. titt
Messeniacus ©in. — Berg: Ithöme och Eva, utgreningar fr»
Lycaeus. — Uddar: Acritas i ©,; Cyparissium i W. — Floder:
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PämTsus major, fegelbar, ben största på balfön; Neda, gränsflob
mot Elté. Lanbet högst frugtbart, kom 668 unber Spartanerna.
Mesfenicrne woro of Dorist stam. — Staber: Cypärissia; Py-
lus, faunolift Nestors hem; Methöne; Coröne Messene, onlodes
först fet»on Epominondas befriat Messenierne frå Sportanernes ok,
blef landets bufwudstad; Ithome, Ira och Amphea, gränsfastninqar.

3. EFIS, wid lonisto hafwet; gränsar iN. till Achoio; iO.
till Arcodia; i @. titt Messenia. — Berg: Phölöe i NO. mot
Arcodio; Scollis i N. mot Achaja. — ttbbar:Chelonätus, ben
westligaste po Petoponnesus; Aräxus i N. — Flober: Neda,
gränsstod i <B. ; Alphéus; Selleis; Peneus. Lanbet, ett af de
lyckligaste po halfön, beboddes of Mtolier, od) delodes i 3 t»elar.
— Städer od) Orter.

o) i EFIS GÅVA eller PROPRIA: Gyllene, hamnstod; Elis,
meb utmärkta byggnader, falnade i äldre tider murar, emedan sto*
ben lifofom helo landet onsägs helig; Pylus.

b) i PISÄTIS: Olympia, wid Alpheus, wor icke någon stad,
men ett af de ryktbaraste ställen i Grekland genom lupiters tern*
pel med Gudens bildstod of Phidios, od) de Olympiska fpeten,
fom här sirades bwart 4:de är; Pisa, befant i äldre tider.

e) i TRIPBYFIA: Typanéa; Scillus, egdcs en tid of Xeno-
phon; Pylus, detta, lifofom det i Elis proprio belägno samma
namn, täflabe med Pylus i Messenia om äron att waro Nestors hem.

4. ARCABIA, i midten of Pcloponnefué; gränsande iN.
till Achoio; t t), till Argolis; i ©. till Laconio och Mesfenta;i
W. till Elis. — Berg: Cylléne, Fampe, Erymanthus och Phö-
löe mot N. och 28.; Fycaeus, södra hufwudsträckningen: Slym-
phalus od) ArtémTsium på t), granfen ; Parthenius och Maenälus
i midten. — glober: Alpheus som upptog Erymanthus, Styx;
Stymphalus som flyter genom en sjö of famma'namn, tekant ge*
nom ett of Hercules's storwerk; Inachus; Eurötas. Lanbet, ber*
gigt med stöna balar, passande för jagt od) bostapsffötfel. Ar-
ea</er«s, urfprungligen Fe/e?«Fsr, förswarode sig inom sino berg
Wit» Doristo folkwondringen. — Städer: orcbÖmenos, urgam-
ntol; Mantihea, befant genom Spartonernes feger 418 f. @hr.
och Thebcmernes under Epominondas 362 f. @hr.; Palantium,
htoorifrån en koloni fäges hafwo flyttat titt Möns Polotinus i
Rom; Teg6a, urgaimnal od) maktig, i dest gronstap ,War ett
tempel i storhet och prakt det förstopå halfött, helgadt å AthencAlea; Megalöpölis, onlogd först efter flcigct wid Leuetro od) be-
folfab med inwånare från 38 of Arcat»iens staber, blef landets
hufwudstad och wigtig t den följande tidens historia.

5. ACBAIA", längs efter Sin. Corinthiocus; omgofs i W.
af Mare Jönium; i ©. of Elis och Arcabta; iD. af Sicyonio.
— Berg: Panachaieus, femte Areadiens gränsberg. — Udde:
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Rhium Pr. med Neptuni tempel. — Flober: Pirus m. fl., åtta
obetydliga fustbäckor, fom titt det mesto uttorfode under fommarn.
Landet slätt mot fusten och frugtbaft; beboddes of Manier och
Achteér, od) utgjorde ett förbund mellan 12 ftäber, som länge
styrdes unber en fri demokratisk, feban en oristofrotist form. —

Städer: Pelléne, med bergfästningen Olimis; iEgTra; Beltce,
ben förnämsta bland de 12 städerna, förstörd genom forbbäfning,
hworefter btef hufwubort; Patrse, Bjmae, Pharae; Tritoea.

6. SIGVONIA, ett litet landskap Ö. om Achoia, hwortitt det
ursprungligen hört, stiljdes genom fl. Nemea fr. Corinthio; be»
boddes of Jonier Achceer od) Dorier. — Städer: B?cyon,
här blomstrade tidigt mälore- och bildhuggarekonsten, och stödens
hondtwerkerier täflade med Corinths; Phlius (förnämsta staden in*
om området: Phliäsia), befant för sitt godo wiu och sino tempel
åt Gonymedes od) Hebe m. fl.

o
7. ARGOFIS

, till en bel en Holfö i More Myrtoum mel-
lon ©in* Argolieus od) ©. Soronicus; gränfanbe .i ©.titt Caco-
nia; i W. titt Arcabia; i N. titt Sicyonio och Corinthio. — Berg:
Parnon mot ©. fornt Arcodiens gränsberg. — Uddar: Struthuns
i SW.; Buportmus i S.; Scyllaeum i ©£). — glober: Erä-
slnus; Inachus; Charadrus, 0110 obetybligo. — Sjö: Ferna Pa-
lus, wib hwilken Hercules böbabe ben bekonto Hybron. Lonbet
bergigt meb förträffliga homnor. — golf: Pelasger Argiver,
feban Achceer od) Dons^. — Staber: Argos, urgammal, näst
©porto ben störsto od) folkrikaste po holfön, med borgen Farissa
och hamnen Nauplia; Nemea, bekont genom de fpel här anställdes
titt äro ät Zeus; Mycénae, i äldre tider en blomstrande hufwud-
stod i ett eget rike, förstörd af Argo.s'3 inwånare; Tiryns, siyddob
af storko murar, förstördes af Argos; Beraeum, med Heres ryktbara
tempel od) folosfoto staty of guld och elfenben, ett werf of Polycle-
tus; Bermtöne, med blomstrande handel, bildode en egen stat, lika»
som Trcezéne, hwors tempel och fonstwerk prisas, Epidaurus.

8. CORINTBIA, ett litet, men genom fitt loge wigtigt land-
skap, på landttungon (Isthmusj mellan Sin. Corinthiacus och La-
conius, fom förenar Peloponnefué meb fasta landet; gränsande i
W. titt Achaio; i ©. till Ar^olis; i NO. till Megoris, och wor
genomforsabt af tåga berg. Sifwen här hobe Dorerne nebsott stg.
— Stob: Corinthus, genom handel och konststit den rifafte och
proftfullaste blond Greklands staber, men icke mindre bekont för
yppighet och sedeslöshet, wor nyckeln till Peleponnesus, förstördes
of Rom. Consuln Mummius 146 f. ©hr., men återbyggdes of
Jul. Soefar. På en höjd låg borgen Acrocorintbus ; Cenchreae
och Schoenus woro hamnor wid ©oronisto och Fechaenum wid Co-
rinthisto wifen. Sjelfwo näset är bekont of be Isthmisto spelen,som firodes till Poseidons äro.
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2. GRiEGIA PROPRIA eller HELLAS,
bet ttUWaranbe Fivadien, mellan Mare Myrtöum od) Eurlpus eller
Fretum Euboicum i Ö. och Sin. Corinthiacus, Mare Jönium famt
Sin. Ambrachis i 28.; innefottonbe följande 8 Lanbstoper:

i. MEGARIS, en fortsättning of Corinthisto näset; omgofs
i N. of ©in. Corinthiocus (hwors innersto bel kallabes Alcyo-
nium Mare) od) Boeotio; i £). of Attieo; i ©. of" Sin. Soroni-
cus; i 23. of Corinthio. — Berg: Geranéa i W.; Oneia; Ge-
räta i £>. — Übbor: Minöa od) Sclronides petr» på ©.sibon,
Sanbet, bet minsto t Greflonb, wor bergigt. — Inbyggorne:
ursprungligen JEoler och Jonier, sebon Dorier.— Staber:
Megära, wor i stort onseenbe, men måste efter Persiska Friget wika
för Athen. Defi homn war wib Nis»a.

2. ATTICA, bildode en halfö mellan Sin. ©aromcus och
2J?are Euboicum, och gränsode i N. titt Boeotio; i W. till Me-
goris. — Berg: Parnes, bekant för best jagt; Pentelicon, för
best hwita mormor; Bymettus, för best honung; Faurion, för
best silfwermalm. — Übbor: Golias i W. od) Sunium ben fybti-
gaste, meb Athenes praktfulla tempel. — glober: Cephissus N.
och Ilissus <S. om Athen. Lanbet wor bergigt od) ofruktbart, men
meb yttersto flit obtabt. Inbyggorne of Jonisk stam. — Huf-
wubstob: Athenae, uppsteg från en obetydlig borg (Cefropio) titt
en of gomlo werldens mäktigaste od) stönoste städer, med en mängd
präftigo tempel od) stotuer, portiker och andra byggnoder, (Acro-
polis, Propyleerna, Parthenon, Bionysii Theater m. fl.), of
hwtlfa de förnämsto uppfördes unt»er Perifleé'é tid; efter Pelopon-
nesiska krigets stut, och ännu mera efter stoget wid Chceroneo,
äterwonn staben oldrig sitt forbna onfeenbe och förstördes slutligen
i grund af Alarif. Dest homnor Pir»us, Phaléreus och Muny-
chia, förenodes of THcmistocleé genom murar med stöden.
Smärre städer och orter: Becelia, intogs och befästodes of©portonerne unber Peleponnesisto kriget; Märäthon, på hwors
stätter Miltiodes wonn den ärofulla segern öfwer Perserno 490 f.@hr.; OenÖe; Phyle; Acharn»; Eleusis, bekant genom £>emeter3
tempel och best Mysterier; Rhamnus; Braaron; Prasi»; Suniam:
Laurium m. st.

3. BOEOTIA, mellan <&in- Corinthiocus och Fretum Eu*
botcum; gränf. i N. titt Locris och Phocis ; i ©. titt Megoris ochAttieo. — Berg: Cnemis i N., längre mot ©. fattobt Ptoon;
HelTcon, meb sino källor Bippocrene och Aganippe, Apottoé ochMufernoé favoritställen; Fibéthrius; Cith»ron, wigtig i Mytholo-
gtsta geografien; Teumessus i SO. — Floder: Cephissus ; Ismé-
nus; Asöpus. — Sjö Copais och Byltce. Londet, ehuru ber-
gigt, litwäl fruktbart. Bceotierne, en blondning of Phoenicter
och landets äldre inbyggare, anfågos for be bummaste blanb ©re*
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ferne. De mänga Städerna egbe egna områben och bilbade ffelf*
ftänbiga stöter. Den förnämsta war Theb», meb ftna 7 portar
(byggt» wib ben gamla borgen Gadmea), fom icke blott befegrabe
be öfrtga Boeotierna, utan äfwen för en tib ryckte Hegemonien
frän Sparta och Athen; egbe flera kostbara byggnaber och konst-
arbeten, tills Aieranber ben Store förftörbe allt, meb unbontag
af Pinbari hus. £>e öfrige Stäbcrne woro: Orchoménus, fomi äldre tiber bildade ett oafhängigt rike; Ch»rönéa, Plutarchi fö-
belseort, bekant genom Philips feger öfwer Grekerne 338 f. Chr.;
Lebädea; Goronea, ber ett slag stob 394 f. Chr. mellan Spar-
tonerna och Thebes allierabe; Baliartus, förstörd af 3£erreé och fe*
ban af Nomorne; Thespi», folkrik och mägtig, meb hamnen Creu-
-8a; Feuctra, bekant genom Eparntnonbaö lyfonbe feger öfwer©portanerne 371 f. CHr.; Plåt»», Thebes mebtäflorinno, i hwarsgrannskap be of Xerreé qworlemnobe Perferne blefwo stogne 479 f.
Chr.; Tanagra, fom ofto beltog i krigen mellon Athen och Thebe;
Belium; Aulis, hwarifrån Grekisto stotton utgick emot Tröja.

4. PROCIS. Gränfor: iO. Locri Epichnemibei och £)pun*
tit famt Boeotio; i @. (Bin, Corinthiocus och Criss»us; i SÖ. Lo-
cri Ozolce och Doris; i N. Thesfolio. — Berg: fammo ås fom
genomgår Boeotien, unber följ. nomn: Corax i N., ber Oeta
utgår ot Ö. på Thesfoliens gräns; Parnassus, t mibten, helgobt
åt Apollo, Diono m. fl. gubomtigheter, på hwilfet Castalias fälla
uppfprong; Cirphis i ©. — Flober: Cephissus; Pleistos. Lon-
bet bergigt meb högst få fruktbara balar, men omforgéfullt ob-
labt. Phocenseme utgjorde en blondning of Aeoler och stero in-
Wanbrabe folk. — Städer: Anticirrha eller Anticyra, meb för*
träfflig hamn wid en wik, fom fått nomn efter. stat»en; Girrha,
äfwen met> Hamn, förstörb redon tidigt, emeban dest inwånare för*
gripit ftg mot Delphi; Grissa, rik genom fm hondel, undergick
fammo öbe of fommo orfak Belphi, liten stod wid foten ofPor-
naéfué, men högst morkwärdig genom det tempel Apollo PytHtué
här egbe, Greferneé nationalorakel, och genom de Pythisto Spe-
len, fom här firobeé, i börjon hwort 9:be, feban hwort s:te år;
Panopé»; Baulis, wib den beqwämofte toägen öfwer Parnaéfus;
Elatea, den wigtigaste stad näst Delphi.

5. BORIS, ett af Greklands minsta lanbstap. Gränsor:
i N. Thesfalia; i £>. Phocis; i ©. Locri Ozolce; i 28. Aetolia.
— Berg: Fortfättntng af Parnasus och Oeta. — Flober:Pin-
dus, fom faller i Cephissus. Forierns blefwo märkwärdiga ge*
nom ben stora utwanbringen till Peloponnefué under Heracltderne.
Conbeté 4 ftäder: (Borica Tetrapolis) woro Erincum, Boium,
Pindus och CytTnium.

6. FÖCRIS, belabes efter be otifa Locrifia folkftammarne i
följanbe 3 belar:
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A) FOCRI EPICBNÉMIBEI wib Thesfoliens gräns, Bin<
Malaicus och Cuboeista sundet. — Berg: Oeta, gränsberg mot
Thesfolien med det genom Leonibaé hjeltedöd ryttboro possct Ther-
möpyle; anemis, en sydlig gren of Oeta. — Städer: Thröni-
um den sörnämsta, förstörd i Heligo kriget och dest inwånare sålba
titt stafwar; Gnemides.

B) LOCRI OPFNTII, ©. om föreg. wid Euboeoé funb, meb
Phocis i W. och Boeotio i @. — Staber: Opus, hufwubstob i
båbo Locristo Lonbstapen wib Euboeisto funbet (Locris Ori-
entalis); Cynus, meb hamn.

6) LOCRI OZOL^ , wib Corinthisto wiken, omg. of Aeto-
lia, Dorié och Phocis, kallas äfwen Locris occidentalis
till stilnab fr. be båba föregående. — Staber: Ampbissa, gom-
mol Hufwubftab med en fast borg; Naupactus, der Herocliderne
byggde sin flotta, hode en förträfflig hamn; lemnaties af Atheni-ensarne åt Messenierne, kom feban under Aetolierne.

7. HTOFIA, wid inloppet titt ©in. Corinthiacus. — ron*
for: i 23. Acornonio; i N. Epirus od) Thesfolio; i £). Doris
Och Locri Ozolce. — Ber g:. Tymphréstus och Pan»tölium mot
N.; Gorax och Chalcis mot Ö.; Aracynthus i mitten. — Udde:
Antirrhium, gent emot Nhium i Achoia. — Floder: Achelöus,
en af be största i Grekland, gränsflob mot 23.; Evénus. — ©fö or:
MelTte; Trichönis. Lanbet, uvpfylbt af wilba skogar od) berg,
belobes i HITOFIA ANTIQUA och H^T. AB^EGIA; bebodbes
ursprungl. af flera folkstammar, hwariblcmd Curetes den störsto;
sednore tittfommo Elier, jEolier och Bwotier. — ©täber: Cä-
lydon, i äldsta tider blomstrande, men förföll sedan Augustus grunt»?
logt Nifopotié Pleurön, med ett tempel åt Athene, hufwudstä-
ber. Thermon, i bergen, wor Aetoliernes tillflyktsort wid fiendt-
ligo öfwerrumplingar, och somlingsort wid deros wigtigore öfwer-läggningor.

8. ACARNANIA, (fordom Curétis, likasom Aetolio) W. om
föreg. wid lonisto hafwet; gräns, i N. titt Sin. Ambracicus od)
Epirus. — ©er Thyamus. — Udd or: Feucate pr. på halfönLeucodio (hwilken feban genom gräfning ofsöndrodes från Acar-
nanio), från hwors lodroto klippor Soppho störtode sig i hafwet;
Anactorium, wid inloppet tttt Ambrocisto wiken; Actium, D. om
föreg., bekant genom Augusti feger öftver Antonius 31 f. Chr.—
glober: Acheloas, gränéfl. i £).; Inachus. — Lanb och Folklika meb Aetoiia. — Staber: Argos Ampbilochium, fol. fr.Argos på Peloponnefué; Anactorium; Corinthist fol.; Actium,
meb ett of Augustus förstönobt Apoitotempel; Feucas, ursprungl.
Corinthist kol.; Oeniad», stänbigt i fienbtligt förhållande till Acor-
nanerne; Strätus, ber lanbets fotfförfumlingcir höllos.
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iii. Norm Grekland.
Hit höro följonde 3 Länder

I. THESSAMA.
Gränsor: i ©. ©rcecta propria; i 28. Epirus ; i N.Moce-

donia; i t). Mare Aegceum med dest wikar: Therm»us, Paga-
s»us eller Pelasgicus od) Maliacas Sin. — Berg: Oete, hwors
östligo bel kullos CallidrömuS, mot ©.; Tymphréstus mot ©28.,
hworifrån Othrys utgår i Ö.; Pindus mot 26.; Cambunii mot
N.; Olympus, Ossa od) PélTon wib östra fiban, 0110 märkwordiga
i Mythologien. — Udd or: Posidium, wib mynningen of ©in.
Moliacus; "Sepias eller Magnésia, ben östligoste. — glober:
Pénéus, upptager ApTdänus och EnTpeus od) flyter mellan Olym-
pué och Ossa genom ben stöna dalen Tempe till Thermceisto wi-
ken; Oncbestus, Achélöus, Sperchlus längre mot ©. Londets
herrligo fruktbara dalar od) stöno berg beprisos allmänt hos be
Gomle. Det inbetas i 5 regioner:

A) PBTIOTIS, i ©~ utmed ©in. Maliacué. — Folf: Do-
lopes; Myrmidones; JEniänes; Malienses m. st. — Städer:
Phthia, forbom hufwudstad; Théb»; Larissa Cremaste ; Lamia,
befant genom Lamisto friget; Malia; Anticyra; Beracléa (förut
Trachin) ; Pharsalus, på hwors slätter Jul." Ccesor stog Pompejus
48 s. Chr.

B) TBESSALIOTIS, 28. om föreg. — Folf: Mniänes. —

Staber: flellas, Hufwudstad; Bypata, stod i ryfte för trolldom.
C) BESTI^ÖTIS etter PERRB.EBIA, N. om föreg. — Folf:

Hestiai; Perrharbi; Mlhices. — ©täber: Gomphi, befäst, för*
störd af Jul. Ccesor; Tricca; Pélinna, m. st.

B) PELASGIOTIS, Ö. om föreg. — Folf: Fe/ss«Fi. —

©täber: Larissa, den störsto lanbet; Scotusa, näro wid ful-
larne Cynoscephäl», ber Moced. Äon. Philip II blef stogett of
Nomarne 197 f. Chr.; Gonni; Pher», näst Larissa den wigtigo-
ste, med hamnen Pägäs»; Cranon m. st.

E) MAGNÉSIA, ©. om föreg., mellan Aegceisto hafwet och
Pogosceisto wiken. — Folf: F/a^neies. — ©tät»er: Magnésia;
Bemetrias, onlogd of 2)cmetriué Poliorceteé, uppsteg på de ofri*
gos befostnod; Jolcus, losons födelsestod och Argonouternes som-
lingsplots.

2. EPIRUS.
Gränsort i N. Illyris od) Macet»onio, i Ö Thessolto; i

©. Grcecio proprio od) ©in. Ambractcué; i 23... More Jönium.
— Berg: Acröceraunii mot N.; Pindus mot t). — Floder:
Acheron och Cocythus, bekanta mythologisto namn. Landet, ber-
gigt, isynnerhet i norra delen, minbre oblabt än Thessalia. -»
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Folk: Chäones; Thesproti; Molossi; Dr^o/>s«/ Dolopes, m. fl.efter be 3 första belas Epirus i 3 regioner:

A) CBAONIA, i NW. wib b,afwet. — ©täb;er: Ortcum,
fot. fr. Colchis; Pal»ste, ber Jul deefar landsteg på sitt tåg mot
Pompefué; Panormus, Cassiöpe, Onchésmus

, met) förträffliga
Hamnar.

B) TBESPROTIA ,
©. om föregåenbe utmeb hafwet. —

©täber: Buthrotum, meb hamnen Pelodes, Nicöpolis , anlagb
af Augustus efter fegren wib Actium och förfebb meb stöna bygg-
naber; Ambracia, kol. fr. Corinthus, war Aeaciberncts (Pprrhi)
Resibensstab.

C) MOLOSSIS , N. och Ö. om be båba föreg. meb en liten
bel af kusten wib Ambracista wifen. — Stab: Bodona, med
lupiters tempel och ryktbara orakel, bet ätbsta i Greklanb.

3. MACEDONIA.
Gränsor:. (efter Philips eröfringar): i N. Moesia fuperior

och inferior; iÖ. Thracia; i@. Mare Aegceum meb wikar:
Sin. StrymÖnicus, SingitTcus, Toronaicus och Thermalcas, famt
Theéfalio; i W. Illyris Grceco. — Berg: Pang»us mot Ö.;
ScÖmius och Orbélus mot N.; Scardas mot NW.; Candävii mot
W.; Cambuni od) Olympus mot ©. — Holföor och Übbor:
Chalcidice, hwarifron utgå 3 onbro: Acte, meb berget Atlios
Och übbarne AcrÖthus i Ö. och Nymph»um i ©28.; Sithönia,
med übben Berris i ©W.; Palléne, met» udden Palléne etter
Canestr»um i ©. — Floder: Néstus, gränsst. mot £).; Stry-
mon, förut gränsst. mot fammo sida; Axius, hwors wotten so-
beé gifwo swort färg åt be bjur som bababe beri;BäEacmon. —

©jo or; Lychnitis, på Ittpristo gränfen; Bolbe, nära ©trymoné
utlopp. Lonbet omwerlobe meb riko slätter od) wilba berg. Mo-
cebonierne räfnabe sig tttt Dorierne. Macebonien belobes i
fiera prootnfer, hworof be wigtigoste woro: PiSkia wib Thesfa*
liens gräns; EMäTtiiA etter MygdÖnia; Lynccstis; Pjeonia; Ovo-
i»x«ilCN m. st. — ©täber: a) W. och ©. om Arius. Bium;
Ber»a; Pydna

, bekont genom bet slog, 168 f. Shr., hwori No-
mersta Gtonfutn Aemiliué Paulus wann Moeebonien från Konung
Porsens; Methöne, fästning, wid hwors belägring Kon. Philip
förtorabe sitt eno ögo; Pella, Philips och Aleronder den ©toreé
resibenéstab; Hlg» (Edesso), Konungorneé resibené före Philip.—
b) mellan Arius och ©trymon: Therma, (feban Thessa-
lönlce efter Saéfonberé gemål), befant i CHristno kyrkons äldsta
historia; PotTd»a (sednore Cassandra) ; Olynthus, bekont genom
Philips ongrepp od) Demosthenis tol; Chalcis, bekant genom Pe*
loponnesista kriget; Toröne och Singus på ©ithonia; Staglra,
Aristoteles's föbelsestab; Aphantus, nära ben kanal som Xerres
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gräfbe genom Acte. — c) £>. om ©trymon; (i MAGEB. AB-
JEGTA): AmphTpölis, omfluten of sistn. flod, kol. fr. Athen,
blomstrabe ännu under Nomarne. Dest hamn war Eion; Phi-
lippi, befont genom Sruti och Cassii nederlag 42 f. Chr. och
Apostelen Pauli 23ref till ben Christna församling här fans.

ILLYRIS GR.EGA eller S. belen of Illyris wib lonisto hof-
wet lobes äfwen of Philip unber Macedonien. Hor märkes Stä-
derna: Oricum, fol. fr. Euboea; Epidamnus, kol. fr. Corcyra,
af Romarne fallab Byrrhachium, wcmliga öfwergångsorten till
Italien; Apollonia, kol. fr. från Corinthus, ett hem för weten-
staperna; Albanopolis (hwaraf namnet Albanien) in i lanbet. FrånDyrrhochium förbe en af Romarne anlagt» wcig l(^ia Egnateia)
genom Macebonien till Thvacien.

IV. Grekiste Öarne.
få wäl kring Greklanb fom wib Minbre Asiens westra och sobra kust.

1. Uti Mare Jönium : Corcyra (hoé Homer SieQit] eller
(paitfitiov F«ice), NU Gtorfu, meb hanbelsstabernu Corcyra och
Gasiope, kol. sr. Corinthus. Syböta, £). om Corcyra; Leacädia
(@. Maura), förut hatfö,,, (fe wit» Acornonio); Täphi» eller Te-
leböides, stero fmå öar, Ö. om föreg,; Ithaca (Theoki), Ulyéfe^
hem, med stod af s. n. och berget Nerrtus; Cephallénia, förut
Samos (Kefolonio), med 4 städer, af hwilko en med fammo namn
fom ön fyneé hafwa worit ben förnämsto; Echinädes, D. om
föreg., blond hwilko märkes Bulicichium; Zäcynthus (Zonte), med
stob af f. n.; Ströphades, betanta genom Virgilii faga om Hor«
pyeme; Pröte, befant i Peloponnesisto kriget; Sphactéria etter
Sphägia; Oenus», 2:ne små öor; Cranae i Lokonisto wiken; Cy-
théra (Cerigo), meb en stob of f. n., ber Venus Uronio egbe
i hela ©reflanb ryktbarafte tempel, på öns högsta berg. Ön in-
nehabes i cilbsta tiber of Phenicier, feban af Argiver, Spartaner
och Athentenfer på olika tiber.

2. Uti Mark Myrtöum
, (från übben Malea titt sobra spet-

sen på Euboea); a) W. om Prom. ©cyllceum: Tiparenus
(@pqta); Bydrea (Hybrct). — b) i Sin. ©oronicué: Calau-
ria (Poro) meb Poseidons tempel, som war en Afyt för flyktin-
gar, bekant genom Demosthenes's död; JEgina, (n. f. n.) bebodd
af Hsz/rml</ö«es, ständigt Athené sienber, men blefwo slutligen
skattskyldiga och wid Peloponnesiska krigets början förjogode från
ön. Den wor bestutom bekont för en egen Konstskola, och ett
morkwärdigt tempel åt Zeus Ponhellenios; Salamis , bekont genom
Aiox, Telomoné fött, och den seger Themistocles wonn öfwer Per*
sista flottan, 480 f...^r.
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3. Uti Mare >L6HIM: A) CYCLABES, en Ögrupp i SO.
fr. Artica, blond hwilko må nämnas: Ceos (3eo), ©imonides's
födelseö; Gyaros; Cyros; Cythnus ; SerTphus (Serpho); Siph-
nus (©ifonto); Cimölus, bekant for sin krito; Mélos (Milo),
med unberjorbist eld; Paros, Hwars hwita mormor stöttas för den
stönoste, wor stölden Archilochi födelseort od) är befant genom
ben i marmor ristade Grekisto krönika (Chronicon Porium etter
Mormoro Arunbcliana eller Orfordiono), som i fenare tider blif-wit funnen; Naxos, den största, helgad åt Bacd)us, som här fann
den af Thefeus öfwergifno Ariadne, hade en stod of f. n.; Bélos,
ehuru liten, den wigtigaste of alla, ansågs hafwa waxit simmonde
i hafwet titt dest Apollo od) Diono föddes här; wib den förres
praktfulla tempel i staden Delos anställdes hwort s:te år högtid-
liga Spel till Gudens ära, stiftade af Theseus; här wor ock den
gemensamma siattkammoren för Athens bunbsförwanbter; ön an*
fogs få helig, att ingen död fick begrafwaé der; Mycönus; Té-
nos, stalbinnan Stinnas hem; Andros, helgad åtSßacchus. Längst
i ©. lögo Théra, los, Amorgos, Astypal»a och Anaphe

, hwilfo
räknos titt SPORABES.

B) wid Greklonds fuft, N. om yclobes: Euboea
(Negropontc), genom funbet (juripué stilb fr. Voeotia; här mär-
kos: Udden eller rättare fuftcn Artemisium i N. — Folk:
Äbänfes m. st. — Städer: Oreus (förut Istisea); Chalcis , den
förnämsto på ön, wigtig i Grekisto krigshistorien; härifrån förde
en bryggo, ett forntidens mästerwerf, öfwer funbet titt öoeotien ;
Eretria, mägtig genom sin handel od) kolonier, förstördes af Per-
ferne under Dotis; Cärystus, i hwors granstop fanns förträfflig
marmor och osbest; Gerestus. — Ö. om Euboeo låg Scyros (Ski-
ro); längre i N. Sciathus, Scopelus, Balonésus, Peparéthus m.
fl, fom woro ett titthått för fföröfware.

G) mellan Cholcidice och Cherson esus Trocice;
Lemnos (Stolimene), helgat» åt Butfanus, med stäbcrne Beph»-
stia och Myrlna; Thäsos (Tosso), rik på guldmolm; SämÖthrace
(©amotrofi), med en stad af f. n.; Imbros (Embro).

B) wib kusten of Minbre Afien, fr. Hellespon-
tus till ©omoé: Tenedos, meb en stad af s. n. och ett be»
kont tempel ot Apotto ©mintheué; Lesbos (Metellino), ryktbar försitt win somt för inwänornes bildning od) sinne för litteratur,
hworföre en mängt» of Greklands berömdaste Skalder, Filosoferoch Historiesirifwore (Alccrus, ©appho, Terpanber, Pittacué, Teo-
phrafiué, Theophones m. fl.) utgått härifrån. De förnämsta ofdest 5 städer woro: Mytilene och Méthymna. Becatonnesi, en
grupp of små öor, Helgade åt Apotto, i NO.; Argintlss», i©£>.
från Lesbos, bekant genom Atheniensernes seger öfwer ©portonsto
flottan 406 f. Chr.; Ghtos (©cio), berömd för best win och mar-



29

mor, med ett ryktbort tempel åt Zeus och en stad of samma namu.
Här föddes Theopompué, Theocritus m. fi. lärde; Oenus», t).
om Chios.

4. Mare IcäRWM (mellan C'i)clat>erne od) M. Asiens kust);
Icana, benämd efter den förmätne Icarué, hwors kropp upptogs
ur hafwet och begrofs här; Samos, med stod af f. n. od) ett rykt-
bart tempel åt Iuno; öns lyckligaste periob inföll under Polylro-
tes'é regering; Patmös, bekant genom Apost. lohonnis wistonde
der, wor en förwisningsort forNomersto förbrytare; Cös, här
föddes Hippocrates od/ Apelles ; den sednares mästerstycke, Aphro-
dite Anodyomcne, stod i Aesculopii ryktbara tempel wid staden
Gös, på ön tillwerkodes präftigo purpurtyger. De 2 sistnämnde
öania, jemte flera fmärre fringligganfce, räknades tttt SPORA-
BES; Rhödus, blomstrande genom handel, wetenstaper od) ston
fonst, (AristopHaneé, Aesd)ines, Clcobolus, Chores m. st.), habe
4 större städer: Lindus i W.; Jalysus i N.; Rhödus i NO., i
hwors homn stod den 70 alnar Höga fotosfen, arbetad of CHoreé.

5. Uti Mare CRéTicuM : Créta (Kandia), hwors tidigo ful-
tur hade stort inflytande på hela bet öfrigo Greklands religion od)
lagstiftning. Här märfos: Berg: Ida, befont genom lupiters
föbelse och uppfostran; Bicte i Ö. — Udd or: Samönium i £).:
Grin Metöpon i 28. — Flod: Leth»us på @. siban. — Ön,
ehuru bergig, bcrömmeé för sina probufter. Dest lyckligaste periob
inföll unber Kon. Minos omkring 1300 f. Chr.; feban tom ben
unber Athens och slutligen under Nömé wäide. — Städer: (de
Gamle omtolo icke mindre än 100 fåbana): Cnossus, Minos re-
sidens, der mait äfwen wisade lupiters graf od) bett bekanta Lo-
byrinten; Gortyna, i maft lastande med Cnossus och Cydönia,
bekant bland annat genom en fvutt, Mala Cydonio (Ovitten);Bi-
ctynna eller Bictämnum, längst i wester.

6. Uti Mare CARpaTinuM: Carpäthus (ScarpantHo), meb
staben Nisyros.

7. Uti Mare Ixrnßiwzl: Cbelldoni» Inss. utanför Lycio i
M. Asien; Cyprus etter Amathusia (Cypern), en of Medelhof-
wets största och srngtboraste öar, rif po olja, win od) toppar; ut-
gjorbe 9 små stater titt be\) den kufwodes of Aleronder ten Store,
332 f. Chr. Högsta fpetfrn of öns berg war Olympus, på hwars
topp Aphrodite bode ett tempel, det ingen qwinno ftcf nalfaé. —

©täber: på N. sidon: Soli; Lapathus; Carpäsia. b) på (©.

fiban: Salamis, med en förträfflig Hamn, förstörd of Judarne
unt»er Trajani tit», återbyggd of Kejsor Constontin den Store unber
namn af Constantia; Thröni; Idalwm; Cittum, befant genom
Zenos födelse od) Atheniens. CimonS död; Amäthus, helgod åt ten
Phoenisisto Aphrodite; Paphos vetus och Paphos nova med ryft-
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bara tempel åt Korleksgubinnan; Tämäsus, wib Dfympué, med
rika koppargrufwor.

V. Länder Norr om ©reffanb, Söder om
Donau.

1. ILLYRIS,
ett bct-gigt lanb, utefter östra kusten af Abriatista hafwet; grän-
fanbe i.NW. till Gallia Cisolpina; iN. titt Noricum Panno-
nio; t O. titt Moesio ©uperior och Macefconia; i @. titt Epirus.
— Berg: Albänns, BebTi i N.; Scärdas i S. Landet delodes
i ILLYRIS BARBARA eller ROMANA. N. om stöden Dreilon,
och ILLYRIS GR.ECA, S. om fommo flob. Det febnore förena-
bes of Konung Philip meb Moeebonien od) finnes der upptaget.
Illyris Romana delodes efter hufwubfolfen i följande 3 delor:

a) JAPYBIA, bebobbcs af Japydes, meb ©t. Metillnm.
b) LIBURNIA (Liburni), meb ©t. Radera (Zara), Scordöna.
c) BALMATIA (Dalmata;), meb (St. Sälona, bekant genom

Kejfor Diocletiani wistanbc på sin här belägna lonbtgårb, feban
hon neblagt regeringen; BelminTum; Scodra, Konung Gentius's
resibensstob. Titt Illyrien hörbe Öarne: Absyrttdes; Liburni-
des; Phario (Lesino); Corcyra Nigra (Curjola) ; Meltte (Melebe).

2. MOESIA.
äfwen MYSIA^EUROP^EA. Gränser: i 9*. floben Ister eller
Danubius; iti. Pontus Curtnué; i ©. Thraeio od) Norro Grek-
lanb; i W. Illyris och Pannonia. — Berg: Scardus; Gandav!
M:tes; Orbélas od) R»mus ; allo på ©♦ gränsen. — Flober:
Banubius etter Ister (Donou), som upptager Margius JP?orooa)
och Timacus (Timok); Ciabrus, som belobe lonbet i MOESIA
SUPERIOR mot Ö). och INFERIOR mot W.

A) MOESIA SUPERIOR. — Folk: Mcesii; Dar<i«ni, (ber-os Bardania regio); Scordisci. — Städer: Singidunum (Bel-
grab), fästning på gränsen mot Ponnonio; MarZam (Possorowitz),
wib fl. Morgus, bekont genom Corini nederlag 285 efter Chr.;
Vimtnacium, W. om Pons Trajani etter t»en berömda på 20 sten-
pelare hwilanbe bryggon, som Apottoborus uppfört på Trojoni
befattning; Rätiaria (Dreaoo), otto wid Donau; NaTssus, gon*
stontin den stores södelsestod, in i lanbet.

B) MOESIA INFERIOR. — golf: Trtballi; Tröglödy-
Ice; Pruclm. — Städer: NicopÖlis, uppbyggd of Hobrionus
efter Dociernes bcsegronde; Borostölom etter Borosterum (Silistrio)
och Axipolis (9tosfawa), wib Ister; Scardica (sedon Ulpio);
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Merciänöpolis (Prebislou), uppbyggb af Trajanus och benämb ef-
ter hane syster Morcio, Imfwubftab i M. inferior ; fornt wib Pont.
Eurinus: Istrus; Tomi, Milesist koloni, befont genom Ovibii
lonbsflykt; Odessus, Milesist foloni, Mesembria; otto wigtiga
hanbels stab er. Den norböftra beten of M. inferior, mellan nebra
belen as Ister och Pontus Eurinus, fållade* SCYTBIA MINOR.
— Moesia inferior sträckte sig äfwen N. om Ister.

3. THRACIA,
genom Bospprus Thracius och Bellespontas siiljbt från Asien;
oränsabe i D. titt Pontus Eurinus; i @. till Propontis od) M.
Aegceum; i W. titt Macebonia od) i N. titt Moesia inferior. —

Berg: B»mus, gränsberg mot N.; Scomius, Pang»us och deras
fortsättning. Orbélus i W.; Rhödöpe i ©28., titt en bel para-
lelt meb Heemué. — Übb ar: Chrysöceras wibßoéporué Tbra-
ctué; Sarpedönium, gent emot ön Imbros. — Wifar: Metas,
©♦ om halfön Chersonesus Thraci»; Sin. Perinthius, i Propon-
tis; Sin. Salmydessus, i Potttué Eurinus. — Flober: Nestus,
gränsflob mot Macebonien (forbom gjorbe ©trymon gräns);Re-
brus (Moritzo), londets Hufwut»flob; potamos, obetydlig
fustflod, fom på Chersonesus faller i Provontis, men befant ge*
nom Sportoncrnes feger öfwer Atheniensisio fiotton 406 f. Chr.,
ben sist ofgöronbe unber Peloponnesisto kriget. Throcien är i Eu-
ropos olbsto knlturhistorio högst wigtig, och sången och wetensko-
perno blomstrabe här långt förr än i' Greklonb; men feban Gre-
kerne uppnått höjben of btlbning, bestrifwes lonbet fåfom kottt och
fögo oblobt, bebobt af råa folkstommar. Blanb besfo må näm-
nos: TArQcss, Odömantes, Odrycte, Cetce, Oicones, Fe««i.
— Staber: o) wib M. Aegceum: Abdéra, fol. fr. Clazome-
ne; best inwånare stobo i rop för fin enfolbighet, ehuru utmärkta
snillen, såsom £>emocritué, Protagoras, Anararchus m. st. har»
stamma härifrån; Scaptesyl», meb silfwerbergwerk, HärbogThu-
cybibes; Maroneia, helgab åt 23occhus; Boriscus, på hwars slät-
ter 3£erreo mönstrabc sin talrika här; Hnus , meb Polybori graf.
— b) på Chersonesus, som genom en mur (Longus Murus)
war afstängb från bet ösriga Throcien: Lysimachia, Callipölis,
Céstus, mibt emot Abybus i Asien. — c) wib Propontis och
Pontus Eurinus: Perinthus förut Mygdonia , sebon Bera-
cléa, koloni fr. ©amoé, känt» för sin hanbel och rikebom; Selym-
bria; Byzantium, förnämsto Hanbctsplotfen wib Pontus Eurinus,
sebon unber nomn af Constantinopolis ofKejfor Constontinus ben
Store gjorb tttt hufwubstob i östro Nomersta riket; Selmydessus,
gammol Milesist koloni; Apollönia, Milesist koloni meb Apottoé tem-
pel od) otoéfola ftaty. — b) in i lonbet wib Hebrué: TrajanÖ-
polis, Plotlnöpolis, HadrianÖpÖlis (förut Orestias), PhilippÖpÖliä.
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ASIA.
Gränsor: i N. Oc&inus Byperböreus etter Scythicus (Norra

Oceon); i £). obefonto länder od) bof; i ©. Oceanus Eöus etter
IndTcus etter Mare Erythraum (Indiska Ocean), med dest wikar:
Gangeticus Sin. (Bengolista wifen), Sin. Persicus (Persiska wifen)
od) Sin. Arabicus (Nova hafwet) ; iW. Mare internum etter Me-
diterraneum; Mare yEg»um (Ard)ipelogcn); Ilellespontus : Pro-
pontis (Mormorosjön); Bospörus Thracius; Pontus Euxlnus
(Swarto hofwet); Bospöras Cimmerius (Sundet wid Kaffo);
Pålas M»ötis (Asowsto sjön); Tänäis (Don) och Rha (Wotgo).

1. ASIA MINOR.
Denno benämning på hatfön Anodoli etter Natolien uppkom

först i 4:be feflet e. Chr. Den förekommer dcremot hos be Gamle
stunbom under namnen : ASIA PROPRIA eller CITEUIOR, ASIA
GIS vel INTRÄ TAURUM, INTRÄ BALYN. Den omgafS of
Pontus Surinu* i N.; Propontis och M. Aegceum i W.; More
Internum i @. som långs efter kusten far namn of M. Lycinm,
M. Pamphylium , M. CTticium, Issicus Sinus. — Hufwubberg:
Taurus, utgick från Prom. Sacrum i Mare Pamphyl. mot Ö.;
AntTtaurus, utgrenade sig från Taurus i NO.; Amanus, i N£>.
frön Issicus; Päryadres, närmare norro lusten. — Floder:fla-
lys och Sangarius, ftyto till Pontus Eurinus; Bermas od) M»an-
der flyta till Mare LCgceum; Sarus od) Pyramus flyta föt»cr ut
titt Mare Internum. "Mindre Asiens Länder, lyckliga genom sitt
läge od) sin kultur, frambringade de ädlaste frugter, ofwen s*alt,
metotter och de skönaste marmor- od) ondro stenarter. — Folk:
Fyri {Leucosyri) od) P/ttL«7cs«, samt en mängd febnore från
Europo inflyttade folkslag, såsom Thraces, Ps/^i, Jones och
ondro Grekisto stammar, som isynnerhet nedsatt sig på westro
kusten, somt stutttgen Galli. Dchutom benämndes nästan olltid
hwart od) ett lantis inbyggare ester landet; således bodde Cares
t Caria, /<?,««' i Lyeio, Pam/i/lM i Pomphylia o. s. W. — Här
förekommo 14 särskilda Lanber.

A) Wid M. Aegceum:
1. MYSIA. Gränsor: i N. Hettefpontué och Propontis;

i t. Bithynia od) Phrygio; i ©. Lflbta. —> Berg: Olympus;
Ida, hwars topp fattades Gargarus; Temnas. — Udd or: Si-
géam, wid hwilken Grekernes flotta lag under Trojonsto kriget;
Lectum (Cop Bobo) längre i S -—Fl 01» er :Rhyndäcus , gräns*
flod mot Bithynio; vEsépus, t»en största; Gränlcus, bekant genom
Aleronder den Stores första feger öfwer Perserne; STmöis, som
förenat* sig med Scämandras (äfwen Zanthas), båbo besjungna
af Homerus, Caicas; fallo i M. Aegceum.



33

©tål) er: fl) i MYSIA OLYMPENE eller BELLESPONTIA
ekler MYSIA MINOR (wib Propontis); Gyzicus, Milesist foloni,
starkt befäst od) meb god homn, wor af wigt för Romorne i fri-
get mot Mithridates; Priapus, Milesist, och Lampsaeus, Phoceist
foloni, bekanta för deras ypperliga win, den förra äfwen för Pri-
opi dprkan. Uti Propontis låg ön Proconnésus (Mormoro). .

b) i TROAB: (fr. Hettcfpontus titt Leetum prom.); Abydus,
midt emot ©eftus t Throcien, bekant genom fagan om Hero och
Leander; Bardanus (kring hwilken londet fallos Bardania regio);
Ilium etter Tröia, ryktbar genom Grekernas tioåriga belägring
od) Homeri ©ånger, lag ett stycke in i lanbet, med borgen Per-
gämum; närmare kusten upbstob sedan Ilium novum ; Alexan-
dria Tröas , grundlagd af Antigonus; Scepsis, Milesist foloni:
Bamaxitus, i hwors gronstap låg Chrysa, bekant genom Homeri
siöno Chryseis od) ett tempel åt Apotto Smintheus.

c) i MYSIA PERGAMENE etter MYSIA MA3OR (fr. Coi-
cué titt Leetum): Pergamus etter Pergamum, huswudstad i Atto-
lentes rike; Pergamus, bekant för betz stora Vibliothef, som se-
dermero of Antonius bortförtes titt Ateranbria, fom stänk åt Cl«o-
-potro, od) ide mindre för uppsinniugen of pergament, hwarigenom
forntidens litterära skatter funnot bewaras; här föddes Lokaren
GottenuS och Apollodorus, Augusti lärare; Adramyttinm, wid en
Wif of s. n.; Antandrus, Grefist koloni.

d) i MOUS etter /EOLI^: (Aeolisto förbundets städer wib
kusten); Cyme etter Cuma, Hesiodi födelseort, gof namn åt hofs-
nufen, wid hwilken staden låg; Grynium, med Apollos tempel och
Orakel; El»a, med homn för Pergamus Larissa ut. st.

2. LYBIA etter M^EONIA, ©. om föregående; gränsande i
Ö. tttt Phrygia: S. tttt Corio. — Berg: STpylus; Tmölus,
ritt po gulö; Mesögis; Myeale, befant genom Grekernas feger
öftoer PerfernoS flotta 479 f. Chr. — Itbbar: Mel»na prom.
(Cop 33urum); Gérycus: Trögilium. — Floder: Bermus, upp-
tog den gulbförautie Pactölus Cåystrus.

Städer: a) uti egentligo Lydia: Sardes, resibensstobför Lydisto rikets Konungar, of hwilko Sroefué war ben siste, se-
ban för Persiska ©atraperne; Larissa, låg på Cäystrianus Cam-
pus, med ett tempel åt Apotto; Magnésia ad Sipylam, ber L.
©cipio besegrobe Antiochus ben ©tore 190 f. Chr.

b) uti Jowu (den med lonisto folonier befolkode fusten):
Phoc»a, utmärkt för sin handel od) de kolonier den utstickodt;
Smyrna, ursprungligen Aeolist loloni från Thessolien, förstörd of
Lydisto Konungen ©abyatteé, men återställd of Antigonus; är
ännu en af Levontens betydligoste hcmdelsplotfer; Clazömene, Ano-
rogoros's hem; Erythr»; Téos, hwors inwånare titt större belen
flydde undan Persernes förtrört titt Throcien; hor föt»bes Anocre-
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on; Lebedus, Gttlöphön, met» god homn od) förträffligt rytteri;
nära derwid låg Apottos berombo Orakel Claros; Paniönium,
famlingéolots för alla lonisto städernas ombud: Ephestis, ryktbor
genom sin rikdom od) Dianas understöno tempel.

3. CARIA, S. om föregående; gränsonde i £); titt Phrygio
och Lyceo; i ©. till Mare Lycium. —Berg: Cadmas i Ö:J
Phoenix i ©>.; Latmas i W. — Uddar: Posidéum prom., meb
ett rytibort tempel åt Apollo Dibymcrus; Prom. Triöpium, på
W. kusten. — Flober: M»ander, tom från P.rygia, stingronde
sig i otaliga bugtcr och war i älbsta lider groncfiod mot Lydia;
Galbis; Glaacas.

©täber: a) Joniska kolonierwid weftkuften (Jonia,
en fortfättning fr. Lydia): Priéne, bekant genom Bios en af Gre-
lanbé Wise, som war född här; Myus, i en sumpig trakt, o,'wer-
gafs stntlig"it af sina inwånare; Milélus, redan från äldsta tider
en of Grctlonds mest blomftronbe städer, den rikaste i hela M.
Asien, ägde 4 Hamnar och utstickabe omkring 80 kolonier; förstör-
des 491^ af Perserne, till straff för desi deltagande i Aristogoros's
nrprori, och kom sedan aldrig titt sitt forfcna anseende; Tboles ,

Anorimonder och flera utmärfte män härstammade Härifrån; lassas,
wid en wik af f. n.; Caryanda, Scylor's hem.

b) Boriska kolon ier wid weftro kusten (Boris):
HälTcarnassus, Herodots födelseort, den störsto och stönoste af Co-
riens staber, storkt befästab; här fanns t>en präktiga grafwärd,
Maufoleum, fom Drottning Artemifta uppförde ot sin gemål och
broder Mausolus; Cnldus, met» Arhrodites mgomla tempel ochherrligo staty, ett mästerstycke of Proriteles; derutonföre stog Co-
non ©partanffa flottan 393 f. Chr.

c) Riiodiska kolonier wid sydkusten: Caanus, der Sys-
sitier eller gemenfommo måltider först infördes; Cälymna; B»däla.

d) Cariska kolonier ri det inre af Caria): Magnésia ad M»-
andrum, med ett tempel åt Artemis Leucophryene, hwicket ansågs
för det stönoste i helo M. Asien; Tralles; Nyssa; Aläbanta :

Strathonicéa, anlagd af Anttochué Soter; Mylassa, forbom den
wigtigaste och stönoste uti inre Sorten; Alinda; Telmessus.

B) wid More Internum:
4. LYCIA, £). om daxia; gränfonde i N. titt Phrygio; i

Ö. titt Pifidio och Pomphylia. — Berg: Cadmus i N.; Olym-
pus ; Cragus i D. dit de gamle förlade bet bekanta wibundret
Gbimera. — Udde: Pr. Sacrum, hwilket namn tittades babe ben
sydöstro od) sydwestro. — Flod: Xanthus. — ©täber: Telmes-
sus, bekont för sina tedentybore; Xanthus, fordom Lyciens störstastod; Pätära, meb ett Apotto«O>rafel, som stob i lika anfeenbefom
bet Delphisia; Myra, ber Apost. Paulus lonbsteg, blef unberKej-
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före Theoboftué lISyriens hufwudstad; Phäsélis, meb gob Hamn,
ett näste för Cilicisto sjöröfwore; Ph»nicus, på berget SDlympué.

5. PAMPBYLIA, ett fmglt kustland, Ö. om föregående;
gränionbe iN. titt Pisidio i t), till CtUcta; men utwibgobes un*
ber Syriska Kotumgarne od) sebon of Romarne titt norro Pisibien.
— Berg: Taurus. — Utbe: Pr. Leucolla. — b:.Euryme-
don. — Städer: Perge, met» ett uråltrigt tempel åt Artemis;
äfwen bekant genom Apostelen Pauli resor; Aspendus, wid den
segelbara floben Eurymedon, ber Simon flög Perserne båbe till
ffos och lands, 469 f. Chr.; Side, Aeolist koloni fr. Cuma.

6. CILICIA, D. om föregående; gränfanbe NW. titt Pi-
sidio; i N. till Lycaonta och Cappodocio; i Ö. titt Syrta. —

Berg: Taurus, på norra gränfen, med ett pasi, Tauri Pyl» el*
ler Pyl» Cilici», Hworigenom Alerander den Store inträngde i
Cilicn Amanus, som bildor en gränsmur mot Syrien, med pos-
fet Syri» Pyl», nära Hafwet, hworigenom nytzncimnte Konung
förbe sin ormee till lefus, od) Amamdes Pyl», längre i N., ge*
nom hwilket ©arius undkom efter flaget. — Uddar: Zephyrium;
Sarpédon och Anemurium Pr. — Floder: Cydnus, hwars kolla
watten nära hade östat Alerander den <Store lifwet; Saras; Py-
rämus. Santet belades i twå regioner: Cilicia Aspera ellerTaä-
cnéA, t»en westra, och Cil. Campestris etter Pao?RiA, den östro.

Städer: o) i Cil. Aspera: Sellnus, i hwilkenKeffar Tro-
janus dog, (i anledning tjäraf sedan kollad Trajanopolis); Selea-
cla Trachéa, onlogd af ©eteucus Nicotor; Gorycus.

b) i Cil. Propria: Söloe, Grekist koloni, men hwors inwå-
nores förbtrfwabe språk gifwtt anledning titt uttrycket Soloecismus;
Mallus, urgammal, lag på Aléius Campas; Issas, ryktbar genom
Alerander t»en Stores feger öfwer Dorius Cot»omannus 333 f. Chr.
Längre från fusten låyo: Tarsus, landets hufwudstad, har föbbeé
od) uppfostrades Aposteln Paulus, här dog Kejfar lultonuS Apo*
stota; Mopsuestia; Anazärbas (fet»an C»saréa ad Anazarbam).

G) wit» Pontus Eurinus:
7. BITBYNIA, gränsande, i W. titt Propontis och Mysia;

i <S. Phrogio och Gattatia i £>. Paphlagonia. — Berg: Olym-
pus Mvsius. — Uddar: Acritas, i Propontis; Mel»na acra och
Posidiam, i Pontus Eurinus. — Floder: Rhyndäcus, gränssto-
ben mot Mysio; Sangärius, ben störsto; Lycus; Parthenius,
gränsfl. i Ö. — Staber: o) W. om Bosporns Thracius: Ba-
seylnim, säte för en Persisk Satrap; Prusa ad Olympum, sabes
waxa byggb of Hannibal, ännu unber namn of Burso, en stor
honbelsplats; Nic»a, bekant genom be Kyrkomöten här höttos t
4:be och s:te århunb.: Nieumédia, (Ismid), Bithynisto furstorneé
residens, bekont som Arioni hem; Libyssa, med Honnibals grof-
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monument; Chalcédon, Megorensist koloni, mibt Byzontium,
wor unber be Christno Kejsorne bufwubftat» i provinsen (bå fattad
PoimcA prima). — b) £)♦ om Vosp. Thracius: Beraeléa in Pon-
to, Megorensist foloni, stor honbelsstob, beherrstabe hela fusten
mellan floberna ©ongorius och Porthenius, förstörd os Rom. fält*
herren fiotta, fom bortförde mango herrliga fonstwerf. In i lan*
bet låg Bithynium , (feban Claudiopolis). — Af Öarne märfaä
t Propontis: Bémönési Inss.; wib norra ändan of 33oéporus:
Cyäne» etter Symplegädes, befanto genom Argonautisto tåget.

8. PAPBLAGONIA, £). om föreg.; gränf. i ©. titt Go-
lotia; i Ö>. titt Pontus. — Berg: Olgassys, i t), och 28. —

Udde: Cärambis, (Äerembe), M. Asiens nordligaste punkt. —Flo-
ber: Parthénius, gränsfloden i W., od) Balys, i Ö.-(©täber:
Amastris (förut Sésämos) od) Cytörus, förekomma hos Homeruö;
Aböni Tiehos CAfaJtvov Teiyogjf bekont of Guden Gloukons
Orokel, fom en bedragare, Alerander, unber Kejs. Antonius Pius,
här anlotie; STnöpé (©inub), Milesist kol., den wigtigaste staben
wid Pont. Eurinus, wor i besittning of londet änba till Holys,
och moderstad titt mongo blomstrande kolonier wib Pont. Eurinus;
intogs of Kon. Phornoces i Pontus od) blef feban residens i detto
rike; dHutom befant genom Cynikern Diogenes. Wid södra grän-
fen låg Gangra, be gomlo Pophlogonista Konungarnes residens.

9. PONTUS (eller CAPPABOCIA AB PONTUM), ursprung*
ligen blott landet mellan Halys od) Prom. lafonium; men se-
bermero, då det blef ett eget rike, woro Grön som o i W. Po-
phlagonia och Golatia; i ©. Cappodocio; it). Armeiiia od) iNO.
Colchié. — Berg: Paryadres Sccedlses och Antitaurus. —Ud-
bor: Pr. Beracléum (C. Tsd)ersd)embi); Jasönium (C. Bono.) —

Flober: Balys (Kisil Ermok), ben största i M. Asien, gränsst.
mot W.; Iris; Thermödon; Phasis, gränsfl. mot ColchiS. San*
bet, såsom Nom. provins, litwäl unber egna småkonungor, inbe-
labeé i Pontus GalatTcus, Po^?. POLEUO«iaCI7B och Pont. Cap-

padocius; af Constontin ben Store betades bet i 2 provinser: Ue-
leho-Pontus i N. od) PoVL. PoLEMONiäcus i t). — Staber:
o) wib lusten: Amisus, gas namn åt wiken wid Hwilken den
ligger; Temiscyra, inom Amazonernas områbe; Cotyöra, fol.
från Sinope; Ceräsus, hworifrån körsbärsträdet (Prunus Cero-
fus) först fli)ttabeS tttt (Europa; Träpezus (Trebisonde) kol. fr.
©inope, rik genom sin handel, (kom i saryeles anfeenbe, närAte*
rtuö Comnenus, förjogod af Lotinerne från Constoutiuopel 1204,
gjorde den titt residensstod i ett nytt rike); Phasis, Milesist kol.
— b) in i landet: Amasia, Strobos hem, hufwudstad i Pont.
Gototicué; Zela, bekont genom MitHribotes^ seger öfwer Romar-
ne, od) lulti Ccesors seger öfwer Phornoces, i anledning hwaraf
hon ostemnate ben bekonto rapporten: veni, vidi, viei, Comana
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Pontica, meb ett ryktbort tempel ät ben Assyrista Mylitta; Ca.
bira, här segrade Lukuttué öfwer Mithribates.

B) i bet inre af halfön:
10. PBRYGIA, habe på olika tiber olika gränfor. Unber

nomn of PBRYGIA MINOR innefattades äfwen en del of Mysien
(deras PBRYGIA AB BELLESPONTUM, till stilnod från PBB.
AB OLYMPUM etter EPICTETUS). — PBRYGIA MAJOR ha-
de, efter ©ätternas inwanbring, följande Gränsor: t N. Bithy-
nio och Pophlogonio; i Ö. Galotio ochSycaoma; i ©. Pisit»ia och
Sycia; i W. Cario, Lydia och Mysia. — Berg: Olympas Gali>t7-
cas i N.; Bidymus etter Bindymus i Ö.; Cadmus i ©.; Mesö-
gis i 28. —- Floder: Bermus; M»ander, som upptagerMarsyas
och Lycas, styto åt M. LCgceum. — Städer: a) i södra de-
len: Celaen», wit» Morfyös källor, med Cvri resideusstott; Apa-
méa, med tillnomnct Cibötos, anlagd of Antiochus Soter, wor
genom sin widsträckto hondel en af M. Asiens wigtigaste städer;
Coloss», bekont genom den Christna förfomlingen, titt hwilken
Paulus siref! Bierapolis, med wormo bad och ett heligt tempel
åt Cybele; LaödTcéa ad Lyeum, bekant för sin hanbel, sino ftvar»
to får och yvperligo lonstwert; Cibyra magna, känd för fina mo-
nufokturer,' låg t en fruktbar och ston trott (Milyas regio). —b)
i norra delen: Boryl»um; Mid»um; Pelt»; Ipsus

, ryktbort
genom Antigoni nederlag od) böb i striben mot Aleronder t>en ©to-

res öfriga Generoler 301 f. Shr.; Aneyra Phrygi».
11. GALATIA (etter GALLO GBHI CIA), utgjorde en bel af

Phrygia Major, men betraktades sednare fom ett eget lanb, och
fick nomn efter Gotterne, fom Ron. i Bithynien Nicomedes inkol-
lat, som här nebfatte sig, söndrode hufwudofdelningor: Troc-
mi, Tectosäges och Tolistoboei. Gränsor: i N. Bithynio od)
Pophlogonio; i Ö. Pontus och Coppodocio; i @. Lycoonio och
Phrygio. — Berg: Olympus Galatieus och Bidymus. — Flo-
ber: Sangärius och Balys, styto åt N. — ©täber: Aneyra
(Angöra), urgammal, blef Tectosogernos. hufwudstod, och unber
Romarneé tib en hufwubstapclplats för Österlcindsto korovanhon-
beln; Tavium, Trocmernes hufwubort; Pessmus, Solistoboernes
hufwudort, ber Cybele hade ett tempel med en staty, fom fördes
titt Nom; Gordium, de fornphrygisto Konungorneé fäte, bekant
genom den Gordisto fnuten, hwilken Alerander t»en ©tore fonder*
högg, då hon ej förmåt»t»e löfo ben.

12. PISIBIA, ©. om Phrygio; gräns, i £>. tttt fycaoma
och Cilicio; i ©. titt Pomphylio; i 28. titt Lycio och Phrygio.—
Berg: Taaras. — Flod: Earymedon. — ©fö or: Lac. Asca-
nias och Corälis. — ©tät» er: o) i weftra belenl (Mii^A,
etter CabSlia n«6io som bebobt»es of Solymi),: Termessus etter
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'relmessns, storkt befästodt; Pisinda eller Isionda. — b) i midten
af lanbet: Grsmna, stark fästning; Selge, bekant för ben olja
här frantbragtes. — c) i nordöstra .belen: (Isauria): Isaara,
hworé inwånare uppbranbe sig fjelfwo od, sin stad då Moceboni*
erne belcigrode dem; Sågälassus etter Selgassas, hwors inwånare
berömde sig of ott härstamma från ©porto.

13. LYCÄONIA. Gran for: iN. Golotio; iÖ. Soppa-
docio; i ©. Cilieio och Pisidio; i 28. Phrygio. — Sjöor: Lac.
Tatta och L. Coralis. Landet sofnode fiedcr od) berg, meb un*
bantåg af några grenar från Antitauras, od, war af wulfonist
natur (derafnamnetGAiAACECAiimeKE eller Combusta Regio). —

©täber: Iconium, hufwudstod; Tyri»um; Laodicéa Combusta,
Wib storo wägen mellon westfusten ochEuphrot; Berbe; Läranda.

14. CAPPABOCIA, sträckte sig i äldsta tiber ända titt Pon-
tus Eurinus, affönbrabeé feban „eget rife, hwars Gränsor
woro: i N. Galatio och Pontus; i jö. Armenia; i ©. ©yria och
Cilieio; i 28. Lycoonio och Phrygio.— Berg: Antttaurus; Sc»-
dises; Paryadres; Arg»us; Amanus, mot ©yria. — Floder:
Balys, flyter titt Pont. Eurinus; Euphrates (Phrctt), titt ©in.
Persictts, famt Ciliciens flober, fom allo börja här. ©om Ro*
merst provins delodes lonbet i följande 4 hufwuddelor:

A) Cappad. Propria: ©täber: Mazaca (feban C»säréa ad
Arg»am), de fordno Soppabocista Konungarnes re|TbcnSstat> ; Ty-
ana, Rom. folonistad, befant genom den ryftbore unbcrgöraren
Appotto:iius, som föddes här; Nsra, ett fast bergstott, der Eume*
neé länge förswarode sig mot Antigoni här.

B) CäTäÖNiA, i ©~ meb ©täberna: Faustlnopolis, byggd
pä bet ställe der Morci Aurelii gemål Foustino dog; Bana; Co-
mana, folfrif hufwubstob, der ben Assyristo Gndinnon Mylitto,
bär fottod Comono, hade ett tempel med storo egendomor och Pre-
ster af stort anfeenbe.

C) MELiTéNE, i £)., med ©taben Meliténe, helo provinsens
hufwudstad, blef under Rom. Äejfarne betydligen förstönod och
utwidgad.

B) ARMéNiA Minor, meb ©täberne: Bascusa; Sabus;
Araaraci m. st. gränsfästningar, långe efter Euphrates; Nicöpö-
lis, anlagd of PompejuS den ©tore på det ställe, der hon wonn
sin första seger öfwer Mithribateé.

ASIA MAJOR.
©enna benämning, hwormed här förstås allo Asiens Länder

utonför Tourus och Medelhafwet, uppfom först i 4:be fefiet e.
Shr., fåfom motsats titt Asta Minor. Benämningarne: Asia Su-
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perior, Ulterior, extra etter träns Taurum, extra Halyn Woro icke
heller allmänt kända och antagne af be Gamle.

ii. Norra Asien.
Länderna mellan Pontus Eurinus och More Cospium, N. om

floderne Phasys, Cyras od) Araxes, med obeftämb gräns mot N.
— Hnfwudberg: Gaaeäsus, med bergposfen: Pyl» Ibérie»,
P. Albani» od) P. Sarmätic». Från Caucofus utgå följ. berg:
Montes Moschici mot ©28.; Coraxici i 23., norr om P. Euri-
nus; Ceraanii mot £)., broilfa fortsättas motN. meb M. BippTci;
längst i N. omtalas Rhiph»i etter Byperbörei M:tes. — Uobar:
Pr. Achilléum och Gimmerium i Paius Mceotis. — ©jo or:
Pontus Euxinus, förenad genom sundet Bosporus Cimmerius meb
Palus M»otis; Mare Caspium etter Byrcanium (Cospisto bofwet).
— Flober: Tanäis (Don), gränsflod mot Europa; JNardanus
(Ktidon); Psychrns; Phasis; Rha (Wolga) femte Udon, Alonta
od) Syrns, som förenar sig med Armenista floden Araxes, flyta
titt M. Caspium. Landet bergigt, men med frugtboro botar wib
hofsstrcinberno, inbelos i följande 4 länder:

1. COLCHIS,
wib östro änban of Pont. Eurinus; gränsor i N. till Caucafus,
i jö. titt Iberio, i ©. titt Pontus, och utgforbe titttfa meb be 2
följonbc länbema det nnworonde Mingrelien och Circossien. In-
wånarne, Colchi, sågos härstamma från Cgyptrn. ©täber:
o) wid fuften: BToscurias, (under Rom. Äeffarne: SebastöpÖ-
lis), gammal Grekisk fol., handelsplats för be kringboenbe bergs-
folf en. — b) in i londet: M&, Kon. 2tctes'é, Medeos faders,
residens; Arch»öpölis, sednare londets hufwudstad.

2. IBÉRIA,
öster om. föreg.; gronfar i N. titt Caucafué och ©ormotio Asta*
tica; i D. tttt Aloania; i @. tttt Armenia. — Folf: Iberi. —

Städer: Barmozica, wid Cyrus; Seumära.
3. ALBANIA,

mellon föreg. och M. Cospium; gränfanbei N. tittM:teé Cerou-
nii od) Sarmotio Asiattca, i ©. titt st. Cyrus och Arores mot Ar-
menio. — Folk: Albani. — ©täber: Albana, wib en stob af
f. n.; Cabalaca, wib Pylce Albanicee.

4. SARMÅTIA ASIATICA,
låg N. om föreg. 3 tätiber : begränsadt i D. af M. Casptum och
floden Rha; i W. af Pontus Eurinus, Patus Mceotis och Ta-
näis mot ©ormotia Europceo meb obekant utsträckning mot nor-
ben. — Folf: Vlonb be många som af Geograferne omtalas, och
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stundom meb ett gemenfomt namn fattas ©armater eller ©chyter,
wiljo wi blott nämno några få: FK5175« eller Regn Farmar,
nära Rhos urfprung; /fMo^«^i Sarmalce P/t^>i)p/i«^e , som
fått nomn berof att be äro löp, eller, enligt en mero trowärbtg
uppgift en flögs tallkottar af nhvo tp-d-etQotpÖQQg; Perierbidi
wib Tonats ; Thussagetce, T^rcn, först i febnore tider bekanta;
Aorsi, i granstapet af Mare Caspium, dem man anfett waro de
febnare bekante Hunnerne; Mceotici, ett gemenfomt namn for stero
fmärre stammar i trakten af Polus Moeotis, hworiblond: Me-
lanchlceni; Serbi; F«</mi m. st. På norro kusten of Pontus Eu-
rtnus babe Achcei nedsatt sig. — ©täber: Tanäis (näro nnwo-
ronde slsfow), stor handelsplats; PhanägÖria, huswudstod i S3oé*
poronsto riket, med betydlig handel; Cépi, likasom föregående,
Milesist koloni.

ni. Nordöstra Asien.
Länderna D. om More Caspium, N. om Parapämisus (Hin-

bufuh), och Emodus (Himolai;o). Huswubbcrg: utom de an*
förbo: Imaus (Mustog). Lonbet war i @. bergigt; i N. funnos
slätter och stepper. Hit räknas följande 6 Sänder, of hwilko be 4
första hörde titt ben storo Persisto Monorfien.

1. HYRGÄNIA,
Wid sydöstro hörnet of M. Caspium eller Byrcanum; gränfonbc i
N. titt floden Dd)ué; i D. tttt Margiana; i ©. titt berget Corö-
nus mot Porthio; i W. titt Mebia, och innefattade få!et»es t»elor
of nuworanbe Äorafan, Mafant»eron od) Dogheston. Lanbet habe
frugtbora balar, men wor fögo kändt. —> ©täber: Zeudra-
carta, landets hufwudstod; Ilyrcania.

2. MARGIÄNA,
öster om föreg.; gräuf. i N. titt Scythio int^o Imoum; i Ö. titt
33actriana ; i ©. titt M:tes Sariphi mot Aria, således östro delen
of ttuwarant»e Korafan. — Floder: Ochus; Oxus Margus,Hwar*
of landet stolt erhållit namn. — Folk: Dace; T^^r// Massa-
get®. S täd er: Alexandria, onlogd of Alerander bett ©tore, men
förstörd of landets inwånare; återbyggb af Antiochus ©oter, unber
nomn af Antiöchia Margiana; Nis»a, i en srugtbor dol.

3. BACTRIANA eller B^ci^Kl^,
öster om föregående; gränsar i N. titt Oxus mot ©ogbiona, i Ö.
titt sommo stod, och Paropamlsus; i @. titt Sariphi M:tes, (nuw.
Khonotet Balkh i Tortoriet). Londets läge gioroe bet wigtigt
for östro Asiens toravonhanbet. — Folf: Zariaspce m. fl. —

©täber: Bactra (förut Zariaspe), hworest foraoonwägar från
4 håll (lotte tittfammans ; Aorn, med fästniitg.
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4. SOGDIANA,
genom Caucasii M.tes od) fl. Oxus stilbt från föreg.; gräns. iW.
till fomma flob od) Oxii M.tes; i N. till fioben Jaxartes (Syr*
JDarta) mot Scythio intro Imaunt ; iÖ. titt famma flob och Co-
méd» M:tes mot ©acarum Regio; (fålebes nuwaronbe Usbe*
kcrnos land i St. buchariet somt Velur och Lilla Tibet).—^Fo 1k:
O^iti^i/ <7/<c»^smii m. fl. — ©täber: Cyreschata ach Alex-
andreschata (ettet: Alexandria ultima), anlagda af Cyrus ochAte»
ränder den Store, såsom gränsfästnijig mot N.; Maracanda (©a=
morlond), med blomstrande hondel, gjordes sedan af werldseröf-roren Sim titt hufwubstob i hans storo rike.

5. SCYTHIA,
kallabes lonbet N. om Indio od) be redan anförba. Desi grott-
for woro i N. obestämda; i W. M. Cospium och Sarmotia Asio*
ttca; i Ö. ©erica. Londet beboddes ofnomodisto toppro folkstam-
mar. De störsto och wigtigaste blanb desso woro: Sacce; Bahce;
Scythce Massagetce. ©cythio indelos i 3 hufwuddelor:

A) Sacrum regiq, mellan Jaxartes, Coméd» od) Emodi
M:tes. — Folk: Cotnedi, Massagetce, en tapper notton m. st. —-
.^/Fv^eL TlvQyoc, bet enbä bebyggdo stället, låg wid stora ko-
rovanwägen titt ©erica.

B) Schytiiia inträ ImSum, norr om föreg.; sträckte sig från
Imaué änba titt M. Casputm och Rho, etter Sormotio Asiotico.
— Floder: Rha; Bäix; Jaxartes. — Folk: Aluni Schythoe;
Agatyrsi; Suebi etter Syebi; Tectosages; Jaxartce; l?aiac^iö/)^ä-
Fi; m. fl.

C) ScHyTiiiA extra IZlan^i: D. om berget Imatté, stiljbes
genom Emudi M:tes från India. — Folk: Hippophägi Schythoe;
Abii m. fl. — Genom landskapet Casia, förbe storo korowonwä-
gen mot Ö. — Issédon Scythica uppgifwes som stab.

6. SERICA,
öster 'om ©chytio; gr. i ©. titt ©iuo iN. och t» titt obekanta
trakter. — Folk: Seres; Issedones m. st. — ©täber: Issédon
Serica, wid gränsen of ben gulbrifa öknen (Cobi), genom hwilken
farawanwägeu förde; Sera Metropulis, hufwudstad, den östligoste
punkten för de Gömtes handel och Geografi.

iv. Sydöstra giften.
Landeruo Ö. om Asio Minor och Euphrotes, ©. om Cau-

casus, Mare Caspiam somt Paropamisus (^)inbufuh) och Emodi
Montes (Himoloyo). Äfwen t»esfa länder inottes 16, hörde, med
undontog of Armenia, Indio od) ©inoc, till den stora PersiskaMonarkien.
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1. ARMÉNIA,
ofwen ARMENIA MAGNA, titt skillnad, från Armenia Minor pä
ondro sidan Eupdroteö. — Oran i N. Pontus, Iberio och
Albonio; i D. Mare Caspium od) Medio; i IV. Aéfyrio od) Me-
sopotomio; i W. Coppabocta i Asta Minor. — Berg: från detto
londs bergstam utgå i N.: M:tes Paryadres och MoschTci; i Ö.
Caspius od) Choatras ; i S. Niphates 00) Masius; i W. Antitau-
ras, fom fortgår inåt M. Asien till Taurus ; och i midten: Gor-
dy»as etter Gardtichii M:tes och Abus. — Floder: Euphrates,
gränsflod i 28. och 'ligris, styto till ©inué Persicué; Araxes, titt
M. Caspium. — Sjö or: Mare Caspium ettet: Ryrcaniam ; Man-
tiana ettet Arsissa. Ehuru uppfylbt af berg egde landet litwäl
fruktbara balar, färbeles omkring Arores, och bildade ett ffetfstän*
bigt rike både före od) efter Persisto eröfringen wor fedon ett
bestänbigt twistätnne mellan Romorne ow Portberne. Delodes i
stero Regioner t. er.: AnAxésus Campus, Soph^ise, GoRUYéwE
m. st. Inwånorne woro s^rer. Staber: Artaxåta, bufwut»stat»,
onlogt» på Honnibols råd of Anttochué den Stores fältherre Ar-
tariaé; Tigränocerta , sednore hufwubftab, byggd of Artariaö'^son Tigrones ; Arsamosata, nära Touri bergpost, Clissur» Pyl»;
TheodosiopÖlis och Martyropölis onlabes i sednore tiber.

2. MESÖPÖTÅMIA,
mellon floderna Euphrates od) TTgris (Biblens Aram Naharaim);
gränfanbe i N. till Armenia; i D. titt Asfyrio; i ©. titt Boby-
ionia; i W. titt Arobio deserto od) ©yria. — Berg: Masius i
N, med dest gren Singaras. — glober: utom be onfördo, Cha-
buras, faller i Euphrates. Londet war i N. frugtbort, men i©.
funnoé endast sondöknor meb spridda ooser. Blanb provinserne
wor den wigtigaste: Antemusia etter MvenomA, (sedermero tottod
OsROéNE, feban Arabisto Fursten Osroes fatt sig i besittning af
ben). — Folk: Aräbes; Assyrii; Medi; PsrsiV/ Grceci, o. f. W.
— ©täber: Apaméa, wid wonligo öfwergängsställct öfwer Eu-
phrates; Edessa, med tillnamnet Callirhöe, (en tid fattad Antio-
chia), wor hufwudstad i Osroensto riket; Carr», wid hwilken Ro*
moren Crossus blef stogen of Parthcrne, 53 f. Chr.; Circésium,
bekont genom Phoroo Nechos nederlog GO6 f. Chr.; Nisrbis;Myg-
boniens hufwudstod.

3. BABYLONIA,
genom Medifko. Muren {Tziyos Medtag) stildt från föregå-
ende, gränfode i Ö. titt ©usiona; t ©. titt Sinus Persiens; i
28. titt Arabio deserto (ttuwaroube Irak Arobi). — glober:
Enphrates od) Tigris. Bobylonio war ett stättlont», särdeles i
norra delen frugtoort, genomskuret of stero kanaler, för ott ajle-
da Euvhrots watten. De wigtigoste bland dessa woro: Maars&-
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res, fom utgick norr om Vobylon od) förenabe sig föber om ben*
no stob åter meb Euphrates; Pallaepöas, som utgick föber om
Babylon in åt öknorne i wester titt flera fföar; Naarmalcho (Elu-
men Regium), fom fammonbonb Euphrates och Tigris. — Folf :

Fssby/öml och (VltMtVi, efter hwilfo lonbet belobes i 2 hufwub-
belor:

A) Babylonia Propria: Städer: Babylon, (i Bibeln Bo-
bel), genomstuten oj" Euphrot, wor en af Gamla weribené stör-
sta od) proltfulloste stader (©emtromts trägårdar, Beli tempel,
0. f. w.), men förföll genom ©eleucias uppkomst; Ctéslphon, an-
logd af Macedonicrne wid Tigris, wor Porchisto ÄonungarneS
residens, förstörd i 7:de århundradet of ©agbabé £a!ifcr; Seleu-
cla ad Tigrim, anlagt» of ©eleucus Nicator, fom uppbrogte den
titt werldens största stod på sin tid; den förstördes of Trafonus;
Cunaxa, bekant genom Cyri ben Zlngres fatt i ewiget med sin
broder, 401 f. Chr.

B) Chald^a, W. om Euphrotes, in åt öknen. — Städer:
Orchue och Borsippa, bekonto hem för Cdoldeisto Astrologerne,
hwilko efter den förra äfwen fattades Orchcni.

4. ASSYRIA,
wid östro stronden of Ttgrié ; gränf. iN. titt Nfpbätes M:tes
mot Armenia; i £). titt Zägrus M.-s mot Medio; i ©. titt ©ufta*
no, (nuw. Turtisto Kurdiston). — Floder: Zabäthus eller Lycns
m. st. fatta i Tigris. Landet wor frugtbort men hade äfwen
jönbfält; klimatet befwäranbe Hett. —Provinser: Aturia;
A) ABéNE, m. st. — ©täber: Ninus, N. om floden Lycué, upp-
byggd of Ninus, ioges Hafwa warit större än Babylon. (Ett an*
not wtbo yngre Ninus, wanttgen fattat» Ninive, låg wid Flumen
Regium i Babylonien); Gangaméla etter Gaugamela, befant ge-
nom Alerander den Stores sista seger öfwer Dorius Codomonnus
331 f. @br. Näro derwid låg staden Arbéla. Längre nedlagd
Pärysatidos Pagi.

5 NLvIA,
wid södro ondon af M. Caspium ; gränf, iÖ. titt Hyrconio ochPorthio; i ©. till Persts och ©usiana; i 28. titt Assyrio och Ar-
menio, (nuworande Irak Adschemi). — Ser g: M:s CaspTus med
pasfet Caspi» Port», lagras, Oröntes, Corönus i N. ; Para-
cnoatras etter Casius. Floder: Cambyses; Cyrus, fom flyta
titt Mare Caspiam. — Folk: Cäspi; Carduchi M«rck«/ Elymcei
m. st. Landet bergigt, wor i början Assyrist provins, feban sjelf-
ständigt rike, titts Cyrus lode det unt»er Persiska wälbet. ©ebait
Alerander den Store hode stänkt sin fältherre, Atropateé, norro
belen of Medien, belobes bet i MéoiA AiaopArénE och MéviA.
Magka.
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©täber: A) t MéviA ATROPATeNE; Gäza, Konungornes
fomtnarresibené, meb kolosfolo byggnober; Praaspa, Äongt. fa-
miljens winterresibené etter fnarare tittflygtsort i trigétiber; Sa-
b»iska Altarena (H«/?«fio ftwpjot), på en übbe wib Cospisto
hofwet, ber en ständig ttophtoeld frambröt nr jorden.

B) i MéviA Magna: Nchbatana, Medicns Hufwut>stat>, ur-
gammat, ston genom fitt läge på en höjd med 7 affatfer, hwor
och en omgifwen med en inur. Det fasta citabettet, dit åtta Me«
dlens stotter fammanförbeé!, och Anoitis tempel meb gulb- och silf-
werpelore, wittnobe om ofantliga rifedomor. Blef feban Porthi-
sto Konungornes residens; Rhag» på Campus Nis»us, ber Per-
sisto Konuugorne hobe sitt förnämsta stuteri, låg nära Caspi»
Port».

6. SUSIÄNA,
föber om förcgåenbe, gränf. i Ö. titt Persien; i ©. titt Sinus Per-
sicus; i 28. titt Bobylonio och Aéfyria. (Nuw. Khusiston etter Kur*
biston i Persien). — Berg: Zagrus. — glober: Lul»us etter
Choaspes, hwors renfmafanbe wotten olltid hemtodes för Konun*
garnes behof: Pasitigris eller Copratas (Smutsstobeu) förenar sig
med den förra. Landet i N. bergigt od) frugtbart, i ©. uppfyldt
Of moros och fond. — Folf: Cissi; Elymcei; Uxii Cosscei ef-
ter bwiifo lonbet belobes i 4 regioner: Cissia, ELyMais, Uxia
och Coss^a. — Städer: Susa, en of Persisto Konungornes
reftbensftdber, storerode isynnerhet under Dorius hystospis; Azä-
ra, Seleucta.

o
7. PERSIS,

stomprovinsen i det stora Persisto riket, låg wid östro sidon af Sin.
Persicus och gränsonde i 28. till ©usiono; i N. titt Mebia; i D.
titt Coromonio (nuwaranbe Forsiston). — Berg: Zagrus, t W.
och Parachuatras, t N. — glober: Araxes, Médus och Cyrus.
Londet i D. bergigt, i ©. flått. — Folk: Artärt, stamsotfet, som
efter landet fått namn of Persce Pasargädce ,- Dai,- Far^tn.
— Prooinfer: PAR^ETAcéNE, MARDiéNE och TAöcéNE. — (Sta-
ber: Persépölis, hela londets Hufwuostob, och febnare resibenöför Persista Konungarne, ber Alerander ben Store wib sin plun*
bring wann ofantliga rtfebomar; förwånonbe ruiner och klippgrot-
tor wittno ännu om best forbno prokt; Pasargade, älbrc Konuit-
garesibené, meb onlciggoren Cyri borg och grofwårb; Gäb», äfwenresibenéstab.

8. ciARANA^IIA,
wib ©tn. Persicus och Mare Erythr»am etter Indicum gränf. i
28. titt Persis; i N. titt Porthio; i Ö). titt Ariono och ©ebrosia
(nuw. Kermon och Loriston). — Berg: Parsii, gränsberg mot
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fe.; Baguus, mot NO. — Übbor: Barmttxon och Carpella, pä
hwor sin sibo om JDrnut& — Flob: Bagräda. Lanbet flått, ge*
nomforfodt of låga bergsfuttor, belades i Caram. Propria och Ca-
ram. Beserta. — Staber: Carmana (Kerman etter ©trbfchon);
Barmnxa, wit» Persisto wifen.

9. PAR^RIA,
Oränfor: t N. Hyrcanta; i Ö. Ariono; i S. Corontanio

deserto; i 28. Medta (nuw. Kohestan). — Berg: Corunus,gräns-
berg mot N.; Caspii od) Parachoatras i W och ©. — Flod:
Choathras. Landet ofrngtbort, uppfyldt of berg, som gjorde det
nästan ointogligt. — golf: Pari/li. — Stab: Becätamp_ylon

,

staden med 100 portor, utwidgodes of Alerander ben Store; wor
Arfaces'3 resibeité och helo lanbeté hufwudstod.

10. ARIÄNA,
Ö. ont föreg.; gränf. i N. titt Margiana od) Voctriono, i t).titt
Poropomisodce; i ©. titt Drongiono od) Saram. deserto (nu betar
of Äl)Orafan, och Siston). — Berg: Sariphi i N.; Pa-
ropämisus i £). ; Mosdoranus i W.; BagUus t ©. —Flob: Arius,
stöt titt sjön Aria. Lonbet mycket frugtbart, frambragte ypperligt
win. — golf: Wswl m. fl, -— Städer: Artacoana, laubets
älbsto Hufwubstob; Alexandria Ariana, onlagb af Alerouber ben
store wib storo torawonwägcn titt Inbien.

11. DRANGIÄNA,
söder om föreg.; gränsande i D. tttt' Arochosio; i ©. titt Gedrosio;
i W. titt Coromonio (nu delar of Siston och Mokrali). — Berg:
Baguus, i N.; B»tius fr. W. titt t). Londet bergigt, fögo ländt.
— Folk: Euergetce; Arimaspi; 2?ran^ ju. st. —> Städer:
Prophtasia och Ariaspe.

12. GEDRÖSIA,
wid Mare Erytbrceum; gränf. i .W. titt Coromonio beferto: iN.
till Drongiono och Arochosio; i t), titt Indoschythio (nu Mafratt).
— Berg: B»tius i N. ; Parsici M:tes i 28. — glob: Arabis.
Blott den norro bergigo delen bebodd, det ofrigo wor en fanböfett,
genom hwilken Aleranber den Store förde sin här tillbaka från
Indien. — Folk: /^i^o/,^z!,- Gedrösii. — Hufwubftab.":
Pura.

13. ARACHÖSIA,
norr om föregående; gränsande iW. titt2)i-ongtono; iN. titt Po=
ropomisodce; i Öster titt Indofchythio. — Berg: Baguus i N.;
M»otius i Söder. — Flod: ArZchutus, flyter till en steppsjo
of fommo nomn. Genom londet, fom för det mesto bestod of step-
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per, förbe storo korowonwägen titt Inbien. — Folk: Arachmi
— ©täber: Arachötus; Alexandria.

13. PAROPAMISUS 1. PAROPANIBÅI)^,
låg mellan grenorne of Pgropomisus; omgifwet i N. af Boctrio-
no och ©accrnas lanb; i Ö. af Inbio; i ©. af Arod^osio; i W.
af Artana. gol k: Par«« m. fl. — ©täber: Orttfspäna , ber
forowonwägen belode sig åt norro och fodra Inbien; Capissa;
Alexandria apad Paropamisadas.

13. INNIA.
Landet utmed Oceanus Indicus etter Mare

rErythr»um och
dest wif, Sin. Gangéticus (Bengalisto wifen), Ö. om Gedrosio,
Arod)osio od) Poropomisus, ©. om Scythio och ©erica.

Indien, nästan endast fändt genom Alerondcrs od) ©eleuci
tåg famt, efter Egyptens eröfring

1

af Nomorne, genom handels-
förbindelser från denno sit>a, ansågs af t»e Gamle woro nppfylldt
of under och rifedomor. Deefa sednare spriddes'dels genom fa-
rowon handel, dels genom fusthondel po Arabien och Egyp-
ten titt Medelhofwets stränder od) tertfrån tttt werldens allo befon-
to belor. Londet delades i 2 ofdelningor:

A) INBIA INTRÄ GANCEM, 28. om floden ©anges. —

Berg: Paropamlsus, Imaus, Emudus, gränsberg mot N. meb
grenen ApocNpa, £>. om stöden Indus, på gränfen mot öknen;
Sardunyx, SO. om föreg., hwarifrån Grekisto köpmän hemtode
äbla stenar. — glober: Indus eller Sindus, som genom 7 myn-
ningar utföll i hafwet, upptog från 28. Chuaspes od) Cophen,
från D. Bydaspes, wid bwilten Aleronder den ©tore stog Kon.
Poruo, Acésines, B^drautes och BJphäsis, fom fotte en gräns
för Aleranders eröfringar i D.; Adamas (Dtoniontstoben); Gan-
ges, meb 5 eller 7 mynningar, m. fl. — golf, Provinser od)
Städer: Indöschvthia, (få kolladt efter Porthernos tnwanbrtng),
fring Indus. ©tat» Nyssa, efter fägen byggt» of Bochus på
hons Indiska tag; Taxtia, ber Alerander ben ©tore efter flutodt
förbund med Kon. Toriles gick öfwex Indus; Nic»a, bygqb of
Aleronder till minne of hons seger öfwer Kon. PoruS, och Buce-
ph!>la, benämnd efter hane häst, "SucephoUts, som dog här. Län-
gre ned, wid HybwoteS, bodde ett tappert solf, Malli, med sto*
ten Malla, bwors eröfring nära kostot Alerander lifwet; Alexan-
dria, wid Acésines utlopp i Indus; Musicani, längre i ©.; Pat-
tala, i provinsen PAtrAi.é«E, som låg likt det Egyptiska 25elta
mellan lubuéflotens mynningar. Wid kusten på Wcst-Inbisto
halfön må nämnos: Begio Larlce med staden Barygaza, wigtig
plots för Europeerneé fjöhondel på fodra Indien, gaf nomn åt
wiken ©. om Guferot. LrayßicA, meb betyblig honbel. Pakdi-
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uhis Begio. Paralla och Mjesolia, på Ö. sidan. Mellan ©an-
ges utlopp bodde Gangaridce med staden Gange. In i lanbet
wib sistnämnde stod bodde Pri?Bn meb ben stora staden Paliböthra;
längre upp logo stäberne Apara och Calinipaxa, yttersta punkten
för ©eteueus NicatorS tåg. Sr>it hör ön Taprubane, (Ceylon)
meb bergc Kalea.

B) INBIA EXTBA GANGEM, Ö. om Gonges, wor ännu
mindre kondt of be Gamle. I. N. war berget Emudus, i ©.

wikorne Sabäråcus på Westro od) Magnas Sin. (@io mista sviken)
på östra sidon om Chrysa etter Aurea Chersonesus (Waloyisto
holfön. — glöder: Borlus (Pegu); Sérus (Wenom). — Re-
gioner: Argeetea Begio, wester om ,©inuS ©obarocus; Chal-
chltis; Latrusum Begio, o. f. W. — Dar: .labadii insul» (©u«
matro); Insul» Bon» Fortun» (Anbamanstc öorne).

16. SINjE,
landet Ö. om Indio, @. om ©erica på holfön Kombodjo, föga
bekant, dock nämnas Udborne: Notium och Satyrorum pr. samt
en stot», Tbin».

V. Södra Slftetu
Länderno mettan Medelhafwet, Sin. Arabicus , Mare Ery-

thr»um, Sin. Persicus, Euphrates och mindre Asien. Hit räknos
följande 5 Länder:

1. SYRIA,
som ofwen tattabeé SYBIA PROPBIA, titt skillnad från Coele-
fyrio, (nu ©orifton); låg wid 'östro ändan af More ..internum;
vmgifwet i NW. ochN. of Cilieio och Cappodocio; i Ö>. of Me*
fopotamia; i ©. af Arabiska öknen, Coelefyrio och Phoenicio. —

Berg: Amanus, po gränsen mot Ctlicia; Cäsius, po bwars topp
stod ett berömdt temprl åt Zeus Sosius; Libanon od) AntTlTbanon
i ©. — glober: Euphrates, gränsflod mot Mefopotamio; Ore-
öntes, fom upptager Marsyas och flyter till More internum. Lan-
det wor iN. bergigt, i ©.slätt. — Provinser eller Neg ner
och ©täber: 1. Commagcne Regio i 91 : ©t. Samösäta, for en
tid residensstod , Luciani födelseort; Antiochla ad Taurum. 2.
Pieria Regio i NW.; Alexandria ad Issum, noro Syri» Pyl»;
Myriandrus meb god hondel. 3. Seleucis Rkgio i W. Seleu-
cia, starkt befäst, en af de 9 staber ©eleucuS Nicotor anlagt ochgifwtt namn efter sitt eget; sjelf log hon begrafwen bär. 4. Cas-
siotis BEGIO i W. ; Baudicéa, blomstrande hondelsstod , onlogd of©eleucus Nicator, bekant genom Dolabettas tångwarigo förswor
efter Ccesors död. 5. ApäMenE Regio D. om föregåenbe: Antio-
chla ad Brontem, onlogd of ©eteucus Nicotor titt hufwudstod icke
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Menost i ©yrien, ujon i helo Seleucidernos storo rike; blef ett fä-
te för wetenfloper, egbe proktfullo byggnader od) en stolo för Christ-
na; follobes äfwen Åntiochia ad Baphnem, efter ett närbeläget
luftstätte; Apaméa, meb fästning; Larissa, Emesa, befont genom
Solgudens (Heliogoboli) dyrkan od) den feger. Äejfar Aurelionus
här wonn öfwer Drottning Zenobio. 6. Chalcidlce Regio £). om
föregående: Chåleis. 7. Cyrrhestice REGio.- 9^. om föregående:
Zeugma, wid öfwergongen öfwer Cuphrates; Bieropolis (äfwen
Banwyce), der Crossus fann i ben Syristo ©übinnan Dercetoé
tempri en fåban mängd of guld- od) ftffwerfärl, ött hon behöfde
några dagar titt beros uppwogonde; Beroea. 8. Ciialybonitis
Regio: Thapsäcus, wid ett af (^uphroté mest begagnade öfwer-
gångéftätten. 9. Palmyrcns Regio, fordom ett frugtbart lonb,
nu en sandöken, der herrligo ruiner ännu uppstiga of Palmyra,
Dbenathi och Zenobias mäktiga och proktfullo residensstod, eu huf-
wudstopelplots för forowanhondeln mellon sydwestro Asien od)
Phoenicien, förstördes af Kejf. Aurelionus.

2. COELESYRIA,
låg i •batarne.,mettfltt Libanon och Antilibanon begränsad! iN.
of ©yrta; it. of Arobio deserto; i ©. of Polcestino; i 28. of
Phoenicio. Londet hörde i ält»re tider till riket ©amoscué, intogs
sedon of Konung Da wid och förenodes med hons rike; kom slutli-
gen under Romorne, som i börjon förenabe det med Polcestino,
tills slutlioen Äef Aurelionus gjorde Coelesyrien, under nomn ofPBOENICIA LIBANENSIS eller SALUTABIS , till en Provins
med Phoenicio. — glöd: Chrysorrhoas. — golf: /iilrtV?/ Na-
zarini. — Städer: Beliupolis (©t)r. Boolbef), med pröftigo
tempel åt 3eué, PHoel»ué od) Aphrodite; Aphaca; Bamascus, be-
font för best stolarbeten (Domoscenerflingor), kom i synnerhet ef<
ter Kejs. Diocletioni tid i stort onseende, och blef i 7:de arhutibr.
e. Chr. för en tid Kholiferneé reftbem?.

3. PHOENICIA,
wid Mare internum; gräns, i N. titt Syrio: t Ö. tttt Coelesyrio,
i ©. titt. Polcestino. — Berg: Libanon : Antilibanon och Ber-
mon i t). — glöder: Eleutherus, gränsflod i N. ; Belus. Lon-
bet bergigt, men meb frugtboro balar. — Inwånore: Phoem-
ces, (K7ck»nii, Thyrii, äfwen Philistcei, Gänancei) utgjorde gam*
lo werldens största hondelsnotion, och äro derjemte ryftboro för
deras wetenstoper och be mango nyttiga uppstutungor de gjort
och utspridt titt anbra länber. — Städer: Arädus, grundat» of
ftyfttngar från Tyruö, wor under Syristo Äonungorne en fri*
stod för flyktingar of otto portier; Tnpölis, egentligen 3 stäfcer
inom en mur, onlogdo of inwånore från tonbeté 3 förnämsto
städer, Sidon, Tyrus och Aradns, hwilfos fullmäktige här som-
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lades ott afgöra gemensommo orenber; Byblus, befont genom ben
byrkon Abonis här erhöll; Bérythus, febnare befont för en Jurt-
bist stolo; Sidon, genom sin hanbel och sino många utfänbo fo*
lonier länge ben förnämsta staben, men måfte slutligen wifa för
sin botterstob Tyrus, fom log först på fasta lanbet, men flyttobes
unber Vobylonisto Kon. Nebubkobnezars belägring titt en Ö, ber
ben länge blomstrabe unber nomn af Nya Tyrus; Sarepta, mel*
lan ©ibon och Tyrus; Ptolemais etter Ar.t] (unber forstågen,
Acre, nu ©t. Jean b'Acre), starkt befäst, meb ben bcisto Hamnen
rå helo fusten, lög egentligen inom Polostinas områbe i Asfers
stam, men Ifroeliterne kunde albrtg eröfra ben; Ecbätäna, ber
Sombyfeé böbobe sig med sitt fwart», wid det hon sintte stiga till
häst.

4. PALESTINA,
(hos Hebr. Canaan), wid östra ändan „af Mare internum ; grans,
t N. titt föregående och Coelesyria; i O. till Arabia deserta; iS.
till Arabia petrcea och Aegyptue. — Berg: Libanon, AntTlTba-
non och Hormon, gränsberg t N.; Gllead, gränsberg i D.; Nebo,
i ©0., pa hwilket Mofes dog, fedan han derifrän sett tet utlof*
wade landet; wester om floden genomkorsades landet af ett bergs-
nät, hwars enstilda toppar förefomtna under namnen: Carmel,
tabor, på bwilket man tror dtt Christi förklaring stett; Lilla
HermÖn, Gilboa, GarTzim, Ebal, Silo, Quarantania (frestelse*
berget), Oljoberget, satnt Moria och Zion, alla bekanta i Gamla
eller Nya Testamentets historia. — Sjöar: Moeom, längst i N.
obetydlig; Genesareth (äswen Galilceiska hafwet eller Tibe-
rias); Lacus Asphaltitis kalladt Salta eller Döda hafwet,
f^r deh bittra och genom jordbeck tröga watten.--Flod: Nordan;
flyter genom de 2 första sjöarne från 9c. till S. och förlorar sig
i Döda hafwet. Smärre backar woro: Arnon, Eiscbon m< st.
Landet bessrifwes t albre tider säsom "flytande af mjölk och ho-
nung." Efter Ittdarnes fluttiga förjagande blef det ötenlttt. —

Inbyggarne, före Hebreetnas iuwandrtng, ehuru utgörande
flera ftaminctr: [Jebusim, P^ii/F/ee?' m. fl.), kallades med ett all*
mänt namn: Cananceer. Sedan Hebreerne ittwandrat frän Egyp-
ten, delabes lanbet efter laeobs och Josefs söner i följanbe 12
stammar: a) W. om Jorb att fr. ©. till N.: Juda, Sime-
on, Rsnjamin, Dan, Hpbraim, baltva Manasso, Isaschar, Asser,
Naphtali, Xobulon ;

— b) 0. om Jordan från N. till ©.;
baltva Manasso, Gad och Ruben. Cfier $on. Salomos död de-
lade sig dessa i 2 riken: JUDA (luda och Benjamins stam), och
ISRAEL (de 10 öfriga stammarne), af hwilka det sednare eröfra»
des af Asfyrierne, det förra af Vabylonierne, som bortförde fol-
ket i fångenskap. 2ötb Cbristi tid war landet, under Romerskt
wälde, deladt i 4 Provinser:
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SSefter om Iorbon:
A) JUBiEA. ©täber od) orter: o) in i lonbet: BTe-

rösölyma (lerufolem), Polcestinos he!igo bufwubstab, byggt» på
4 kullor: Zion, Akra, Moria od) Be^etha, meb lel owcchs herr-
liga tempel, uppförbt of ©otomo, somt Dowibs och ©alomos Ko«
nungoborgor; sörstörb af Titus, 70 e. Chr. blef ben stnttigen för-
wanblob titt en Nom. foloni, under namn of H^lia Copitolina. N.
em Jerufalem lågo: Bethel; Bama, gränsf.istning mellan rifena
Israel och Juba, (sebnore Arlmaihla) ; Jericho, EmaUs. ©öber
ut lågo: Betbehem, Jefu föbelsestod; Bebron, för en tib Kon. Do-
wibs resibens; Engadda eller Engeddi, i en öde trakt wib Döbo
hoswet; otto bekonto i Bibliska historien. — b) wib kusten:
Gsosäréa, näst Jerusalem den största, fäte för ©tåthåttaren i Ittdceo,
med ständig Romerst besättning; Joppe (laffa), Jubarneé endo
homn; Jamnla; Ecron; Gath ; Asdod; Ascalon , der Dcrceto
(S3tbelné Dagon) egbe ett berömdt tempel; Gaza, i äldre tider
befont genom Simsons böb, feban i Romornes tid gränsfästning
mot Egypten; Raphia, befant genom den seger Ptolomceus Philo-
potor här wann öfwer Antiochns den ©tore, 22l f. @hr. RhinÖ-
cörtira wid norro stranden af Aegypti bäck. — Obs.: fusten från
©oja titt ofwanom Jämna fattades Sephela (stätten), od) bebod-
des femte de här uppräfnode 5 städerno of Philiftceerne; N< om
Joppe fottodes fusten Saron.

B) SAMARIA, N. om föregående. — ©tät»er: Sichem (fe-
bon Flavia Neapolis), under lerobeom för en tib^ fonungafäte,
blef efter templets uppbyggonde på det norbelägno berget ©art^tm,
mebelpunften för ©omoritonernes gubstfenst; Samana, hufwubstob
i Israels rife (923—722 f. Chr.), förstörd af Asfyrierne och se-
don of lohonnes Hyrconué; återbyggdeö af Herodes t»en ©tore,
unber nomn af Sebaste; Megiddo, i hwors gronstap Konung Usios
blef stogen of Phoroo Nechö : Jisreel, räfnos of nogro titt @ali!cea.

G) GALIL^EA, nsrbltgast. — ©täber: o) i (irRA Galil^e-
e»: Gabära; Cäna, befotit genom Jefu unberwerk meb bröttopswi-
net. — b) i Nedra GAi.ll.H:is« : Sepphuoris, GolilHens Hufwubstob
titt Herobes Antipos, återfick feban of Kef. Nero, unber namn of
Dio Csesarea, fammo wärdighet; Tiberias, af Herodes Antipos
gjord titt hufwutstab, blef efter Jerusalems förstoring fäte för en
Jubist högstolo; Nazäreth, Jesu förälbroré hem. Anbro, genom
Frälsorens och hons Lärjungars htstorio, bekonto ställen oro: Ca-
pernaum, Magdala, Nain m. st.

Öster om Iorbon:
B) PERvEA. — Regioner: Trachonitis, Itur^a, Aura-

HITIS, BAtANiEA, GII.LAV, PER^A PROPRIA ttt- fl. — © t ä b e r: G&s-
siirs» Pbiiippi etter Paneas; Bethsaida (bet östra), i hwors gron-
stap lefuä jpifabe 5000 män; Gadära, ansenlig sch storft befustad
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Geräsa, hwors proftfutta ruiner funno jemföros meb Boolbeks och
Polmyros; Pella, bit be Shrtstne stybbe fort före Jerufatemé be-
lägring, ben fybligoste of be få fattabe Tio stäberno (Becapolis),
titt hwilfo äfwen hörbe be reban onforbo Goboro och ©erafa,
äfwenfoin Domoecus i Coelefyrien m. st.; Babbath (febermera
Philadelphia), forbom Ammoniternos hufwubstob, en af werlbens
älbsto staber; Machseras ett af lonbets starfastc fäftningar, ber He-
robes höll Johannes Doparen fangslab, och stntligen bobobe ho-
nom. ©.om stoben Arnon bobbe Moabiteme.

5. ARÅBIA.
Arobisto holfön mellan Sin. Arabicus, (meb best bådo Wifar i

N. Sin. Beroopolltes od) Sin. Elaniticus), Mare Erythraeum och
Sin. Persicus; gräns, i NW. titt Polcestino od) Syrio; i N£>.
titt Mesopotamio od) Bobylonio Berg: Melanes (i N28.),
bwors westro topp fattades floreb, och den östro Sinai. — Udde:
Syagrium pr.; den östligaste. — Flod: Bsetis, flyter titt Sin.
Arobicus. Londet delades i 3 Regioner:

A) AnARIA Petr^a, (©teniga Arabien), den nordwestro be-
len. — Folf: Amalecitce Edomitw / /ckl/mtvi/ MoabUce; Mtlia-
nitoß m. fl., febnare Mbss^i. — ©täber: Petra, befäst Hufwub-
stob gof regionen nomn; Elana, Eziongéber m. st.

B) ARARIA Beserta, (Öbe Arabien), i N. o. NO. bebodd
af Aräbes Feemice, Nomodisto folfstommor.

C) Arabia felix, (Lyckliga Arabien), utgforbes of föbro och
westro delen as lanbet, som wor frngtbort och lemnobe isynnerhet
röfelfe, hworof ben föbra kusten fattas Thurifera etter Myrrhifera
Regio. — golf: od) Städer: Sabwi, det mäktigaste, i nuw.
$emen. ©täber: Säba, Meriaba. Uomeritm, med hnfwndstoden
Saphar. Chatramotitte eller Adramitce , St.: Sabätha. Mincei,
belanto fot sin hondel med rökelse och kryddor; Hufwubftab:
Uacuraba (Melfo). Gerrhcei, wid Persisto wiken, med ©taben:
Gerrha, särdeles wigtig för hondeln mellon Indien, Arabien och
Medelhafskusterno.

AFRICA eller LIBYA.
Den tredje bekanta werldsdelen, omgofs i 0. af Sinus Ara-

hicus och Mare Erythrseum ; i N. af Maro intornnm, fom här
äfwen fallas Africanum eller Libyoum; i 20. af Oceanas Atlan^
ticusj i ©. af Maro iEtiopicum; men de Gamle kände hufwud-
sakligen endast länderna på norra kusten.
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I. iEGYPTUS.
Gränsor: i N. Mare internum etter iEgypfcium-, i Ö. Po-

lcestino, Arobio Petroeo, Sinus Beroopolites od) Bin. Arabicus; i
<S, Aetiopto; i W. Libyo och Mormorico. — Berg: M.sAlaba-
strltes Porphyrltes, och Smaragdus på östra, och M:tes Libyci
och M:s Tenudes eller Arenosus på westro sidon mot Libysto ök-
nen — Flod: Nilus, hwors källor sattes wid Montes Lunse, i
Aethiopien wib Kerkosorus belobes ben i 2 hufwudormor, hwilka
åter grenat»c sig i stcro smärre, sä att floden hat>e 7 färstilba ut-
lopp, ncntligen: Ostium Canubicum, Bolbitinum, Sebennyticum

,

Phatnicum, Mendesium , Taniticum etter Saiticum och Peliisläcum.
— Sjöor: Moeris, gräfd för att ostedo Nilens wotten : Märeutis,
naro Medelhofskusten; Lac. Amari, genom hwilken Ptolomeerne
ledde en kanot från Nilen till Arobista wiken. Lanbets flora frngt-
barhet wor en fötjb af den gyttjo fom ofsottes wid Nilens årligo
öfwerfwämning, (från Augusti titt flutet af Oktober), hworwid
wottnet genom fanaler leddes äfwen titt oflägSnare ställen. In«
byggorne, fom inwondrot från Aethiopien, efter 01l sannolikhet
frön Meroe. woro indelode i wisfa faster, etter ärftliga stänb.
Aegypten delodes i cildsto tider i wisfa Nofiol, sednare t 3 huf-
wudregioner: 1 BELTA, landet wid Medelbofwet, mellan Nilens
båbo bufwubgrenar, fom titt formen liknobe Grekisto bofstofwrtt

2) To Men^v, Mebettonbet, och 3) TBEBAfS,
ben fybtigafte.

A) BELTA etter Nebro Aegypten: (omfattabe bet egent-
ligo Delto och lonbet på ömfe sibor. — Staber: a) W om
Delto: Alexandria, grunblogb af Aleronder ben Store, 331 f.
Chr., på näset mellan fjön Moreotis och Mebelhofwet, uppblom-
strobe unber Ptolomceerne, såsom Aegyptcns hufwudstod, titt en
af werlbené största och stönoste städer, met» 300,000 frio inwåno-
re, ett bibliothef på 400,000 öolunter, ett Mufeum, ber wetcn-
ffapsmän lesde fritt på offentlig befoftnab; blef medelpunkten för
gamla werldens handel. I hafwet berutanföre låg ön Pharos,
Med en ryktbar fyrbåt; Nicopolis, onlogd af Äeif. Augustus titt
minne of hons seger öfwer Aiuontt noppar; Canupus, fom, en-
ligt Grekernes bitt, fått namn af Menelat storman, bwilken här
stall Hafwa blifwit begrafwett; Kerkasuros, ter Nilfloden först te?
lar sig. — b) uti egentliga Delto: Naucråtis, af Konung
Amasié lemnod åt Grefernetitt en stapelplats för deras waror;
Sais, Nedro Al-gyptens forbna hufwudstad, meb en kunglig begrof-
ningsplats; Buto etter Butos, med Latonaö bekanta Orokel; Bn-
slris, med ett tempel åt Isis; Méndes der Pon dyrkodes: Tanis
(i Bibeln Zoan), der Moses wifobe Phoroo sino unbrrwerf. —

c Öster om Delta, Pelfisium, storkt befäst, nyckeln till Aegypten;
Bubastus, der Vubostis (hwilken Grekerne kollo Artemis) ho-
be ett Orofeltempel ; Beliöpolis eller On, meb ©olens tempel, låg
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i lonbet Gösen, Berötfpolis, wigtig stopelplots för Inbista hon-beln, gof nomn åt nordligaste belen of @tnué Arobicus.
B) BEPTANOMIS etter Medlerfto Aegypten, (från Ker-

faföYos titt Hermopolitone Phylofe. — <Btåb Memphis, gam-
mal hufwudstod i Nedro och Mediersto, om ej helo Aegypten, ut-
märkt stor med proftfutta byggnoder, hwariblanb ett os Kon. Me-
nes uppförbt och af Moeris förstönobt tempel åt Hephoistos; i
NW. härifrån wib Busiris stodo be tre ntomorbentligt storo Py.
rom ib er ne: (Cheops, Cheprén och Mycerlnns); Nilopolis, ber
ben unge Apis föbbes i 30 dagar innan hon fSxbeé titt Memphis
för att intogo t>en bortgångnes ställe; Crocodilopolis, feban ArsT-*
noe, ber Krokodilen dyrkodes, log nära Moeris och den bekanta
Lobyrinten; Beracleopolis magna, ber Ichneumon, och Cyno-
polis, der Anubis tillbods; Bermupulis magna; Beså, sedon ofKejf. Hodrionus fattab Antinoupolis, titt minne af hans här drunk-
nabe älskling Anttnoué; Bermopolitane Phylake, gränéflotf, ber
tull erlodes för 0110 waror, som fördes net> från Öfro Aegypten.
— Wester ut lågo stero £)ofer, t», ä. frugtbgro jordsträckor, lift
öor uti Libysto öfnen, hworiblond särskilt nämnos. Oäsis parva,
W. om Moeris, och Oäsis magna, W. om Abydus i Öfro Aegypten.

G) TBEBAIS etter Öfro aegypten, (från gränfen af Hep-
tonomis till Nilens fatt, Catharactes Nili minor wid Boene). Stå*
ber: o) 28. om floden: Lyeopolis; This, sedon Ptolemais;
Äbydos, Mcmnons reubené, med en fonglig borg (Memnoniam);
Tentyra od) Apollinupöpcllis magna, hwars inwånare woro fän»
bo som Krofodittjogore; Elephantlne, på en ö of fammo nomn
wib Aeliopiens gräns. — b) D. om floben: Antseopölis, befant
of (prefernes fabel om jätten AnteeuS; Panopölis etter Chemnis,
beboddes af honbtwerfore; här byrfodes Pon och.här wor ©falben
Nonmi3 föbb; Coptos, märfwärdig stopelplots för karovanbandeln
frön Berenice wid Arabista wifen ; Thebse, (sednore Biospölis
magna) "staden med 100 portar, Aegyptista Konungartteé äldsta
residens, blanb hwors spridda wäldigo tuiner man, ntom mycket
annat, ännu ser lemningor of Memnoits stab, som wid solens
uppgång gof ett klagande ljud ifrån sig; Syene, på gränfett mot
Aethiopien ; Philse, på en ö of sommo namn, der Dfixtt od) Isis
sades woro begrafna.

På kusten of Sin. Arobicus bodde Tröglodytts och Ichtyo-
phäqi; här låg längst upp mot Aegyptens föbra gräns Berénlce,
en stor och wtgttg hondelsstod, cmeban de woror, fom blifwitför*
bo öfwer Nöta Hofwet, härifrån fortftättbeé meb forooaner till
Coptos och wibore neb åt Aegypten.

2. iETHIOPIA
war ett ollmänt nomn för beta bet inre Africa. ©et egentliga
Aethiopio, fottobt BBPBA HGVPTBM, innefäftab*
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landet från Aegypten, mellan Nilen od) ©in. Arobicus titt Inbtsta
Oceonen. — Berg: Montes LnnN (Månbergen). — Floder:
Nllus, som upptager Astäpus (Abowi) od) Astaburas (Tocozze)
och längre neb mot Aegypten^ gräns gör ett fatt (Gataractes ma-
jor). Londet rikt på stog od) bete. Den märfwärdigoste staten
wor MEBOE, (mellan Nilus och Astoboros), meb en stod ofsom-
ma namn, hwarifrån Aegyptierne, anfeS härstamma. Detztttom
märkas: BEGNUM ABXBME i £.; BEGIO CINNAMOMIFE-
BA, wid Manbergen ; BABBABICA etter AZAMIA (Ajon) wid
fusten as £)ceanen. — Folf: 2Ethiopes; Blemmyes; Mba?/
slembrl?^ Macrobii; l^ro^io^/w m fl.

3. LIBYA.
Med detto namn förstods stundom, såsom redon är onmärft,

helo Africo, stundom fustlondet från Aegyptus titt ©yrtis, i in*
sircinkt mening åter, blott närmaste londet intill Aegyptus, (Liby-
ens Nomos). Wi togo det här i den ondro bemärfetfen, do det
begränsodes i.W. of Africa propria; i ©. af Aethiopio och Liby-
sio öknen; i t), of Aegypten. Landet belobes i 3 Regioner:

A) ÜBYCUS NOMOS, närmast Aegypten. — Städ er: Prse-
tönium etter Ammonia, meb homn; Catabathmus magnus.

B) MABMABICA, W. om föregående. — Folk: Adyrma-
chidm, fom liknade Aegyptierne i feber, drogo sig uubon Grekerne
längre och längre in ot lanbet; Ammönii, längre i ©. meb staben
Ammon, i en Oos, ber bet ryktboro lupiter Ammons tempel och
£>rafel befonn sig; äfwen fanns här en fatta, hwars wotten om
bogen wor follt och om notten fofhett. Ännn fybligare bobbe Nä-
eumö^es, 6ttr«ma«isH m. st. fögo fänbo folf.

G) CYBENAICA BEGIO, W. om föregående, (äfwen käl-
lod PENTÄPÖLIS). — Städer: Cyréne, Hufwubstob, foloni
för ön Thero, hwarföre Cyreneerne utgåfwo sig för ©partoner,
fufwabes af Mocedonierne, habe feban en tid egna Konungar,
men fom stutligen under Romorne, som förenabe londet med Creto
titt en prowiné; härifrån utgingo Collimochus, Erotostbenes, ©i*
mon och Aristippué, stiftaren of Cyrenoisio feften; Ptholemais,
(förut Barke); Arslnoe; BerSnlce etter Besperis, bit Hesper
bcrnoé trägårbor förlades.
4 AFRICA PROPRIAeIIer CARTHAGINENSIS.

Det..gomlo Chortagos områbe gränsar i N. till More infe*
rum; i O. titt Libyo; i S. titt Gcemlio; i W. titt Numibio, ochbetabes i foljonbe 3 regioner:

A) REGIO SYRTICA, (nu tripoli), mellon Syrtis Ma^or
ych Minor, ett [anbigt, minbre bebobt lonb. — ©täber; Neapö-
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lis eller Leptis Magna, Phoenicist foloni; Oea, (Tripoli), meb gob
homlt; Säbrätna, meb betyblig fföfart. Af dessa tre staber fick re-
gionen nomn af TBIPOLIS. På gränsen mot Cyrence stob Ar«
Phikenorum, ett monument, upprättobt åt 2:ne broder från @ar*
thogo, fom genom lift wnnnit t»enno lonbstrcicko från Cyreneerne,
od) här låtit begrafwa sig.

B) BEGIO BYZACENA, (nu Tunis), ett frugtbort lanb,
W. om föregåenbe; gränfonbe i N. titt Regio Zengitono; i W.
titt Nnmidio. — Städer: Adrumetum etter Badrumetum, Phoe-
nicist foloni, hworför dest inwånore fattades Libyo/>^<VNic.ss, huf-
wut»net»criag för Moderlandets hondel; Leptis parva; Thapsus,
märkwärdig genotn lulii Ccesors feger, 46 f. Chr., öfwer luba
och öfwer ©cipio, Pompeji swärfor. In i londet lågo Byzacia
eller Mamma od) Capsa, lugurthaé stottfammare.

G) REGIO ZEUGITANA (Tunis), äfwen ett frugtbort lonb,
N. om föregående; gränfonbe i N. och Ö. till Mare internum; i
W. titt Numibta. — Uddar; Prom. Mercurii (g. Bon); Apol-
linis (@. 3ebib); Candidum (C. Vlonco). — glober: Bagrädas
(Mejerdo); Tusca, gränsflod i W. — ©täber: Aspis eller GM-
psa; Tunes etter Tunis, rebon i äldre tider anfenlig; Carthago,
Phoenicist koloni från Tyrus, Hitförd af Dibo, blef genom hondel
och eröfruigar en af gomlo werldens mäktigaste ftäber, od) wor
Roms farligaste mebtästorinno; uti borgen Byrsa låg Asclepion
(Acfcutopi tempel), i hwilken Hasbrubnlé gemål brcinbe sig inne
bå stöden eröfrobeé of Scipio och femnabes med marken, 146 f.
Chr.; Auguftus återbyggde stoben (Carthago nova etter Bomana)
på något offtånd från ben gamla; Utica, bekant genom Coto Uti-
censis och Haité töd.

o

5. NUMIDIA
G rätt for: i N. Mare internum; i Ö. Africo proprio; i

©. Libyo interiör och ©cetulia; i W. Mauretania. — glober:
Tusca, gränsflob i t. ; Malucha, i W.; Ampsaga, belabe lanbet
i 2 betar, af Dwilfa den östra, Mosinissos arfrife, äfwett fattab
NUMIBIA PROPRIA eller NGM. NOVA, bebobbes of Massyli,—
ben westro, ©yphar's rife, bebobbes of Masscesyli. — ©täber:
Bippo Begius, Numibisto Konungornes forbna resibens; Cirta,
Masinissos od) bons efterträbores resibens; Zämä, starft befäst;
bekont genom ben älbre ©cipios ofgöronbe seger öfwer Hannibal
201 f. Chr. ; Madaara, ber Apnlejus, och Tagaste, ber ben helige
Augustinus wor föbb; Thäla od) Thirmida, bekonto i Ingurthin-
sio friget.

l>. MAURETÄNIA,
(nu Fez och Morocco). än for: i N. More internum: i W.
Oceonns Atlonticus; i ©. Gcetnlio; i Ö. fioben Mulucha mot Nu-
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midio; men Keff. Claubius lode till Mouretonio äfwen westro be-
len of Numitio. nnber namn of MAGBET. C^SABIENSIS. —

Berg: Atlas Minor; Möns Solis i ©. ; Ab)la etter Columna
Herculis, på ben norbligafte spetsen wib Fretum Herculeum, mibt
emot Calpe i Hifranio, hwilko båba fattabeé Herculi ©tober:
Übbe: Metägönium, gent emot Corthogo Nova i Hifpanio.

A) MAGBETANIA C^ESARIENSIS. ©täber;: Csesäréa
(förut Jol, nu Algier), förstönob of lubo, of Cloubius upphöjb
till Rom. fol. od) hufwubstob i proviufen Mouretonia Siga, resi-
bens för Kon. ©ypbor, feban Nom. foloni.

B) MAGBETANIA TINGITANA, bet egentligo Mauretänia,
— ©täber: Tingis (Tanger), feban som Rom. koloni kollob Tra^
dueta Julia; Lixa (Loroche); Bocanum Bemerum m. st.

©öber om Mauretonio bodde 6wiMl> hwors lanb fattades
GMIVLIÅ. De delodes i 2 stommor o) Barm wid berget At-
las Major. — b) Nigri eller Mgfitce wid floden Nigris (Ioliba),
som stiljde nordltgo Afrika från Aethiopio. Po kusten of nuwa»
rande Öfra Guinea bodde jEthiopes Hesperii, inom hwilfas cm*
råde märkas übbarne: Besperu od) Nota Keras somt berget Theön
Ochéma (Beorum Currus).

Öar wid Slfrtfa.
o) uti Mare internum: Méninx (Zerbi) och GercNta (Ker-

fine), wib ©yrtis minor.
b) uti Oceanus Atlanticué: Inss. Purptirariae (Lon-

eelotte och Forteventuro), få fottabe af be Purpurfndcfor fom lubo
fann, då hon upptäckte desfo öor; Inss. Fortunatae, feban fattabe
Canaria?, i anlebning af de stora buodor man stall Hafwa träffatpå en af dem; Cerne och Hesperides; Atlantis omtolos fom en
stor okänd långt i wester belägen Ö (lonste Americo?).



A.
Sidan

■A-banté* 28
addera 31
Abii 41
Abnova m:s 7
Aboni TicboB »6
Absyrtides inB. 30.
Abus ti. 6.

m:8 42.
Abydos 33, 53.
Abyla 35, 6«.
Acanthus 26.
ACARNANIA 24.
Acésines 46.
Achtei 21.
ACHAIA 19,20.
Acbarn» 22.
Acbelous tl. 24, 25.
Achéron tl. 17, 2».
Achill»um pr. 39.
Acincum 10.
Acritas pr. 19, 33.
Acroceraunii in:tB 23.
Acrocorinthus 21.
Acrothos pr. 26.
Acte peni»B. 26.
Actium pr. et u. 21.
AdamaB 11. 46.
Addua tt. ii, 12.
ADIABENE 43.
Adramitce 51.
AäramMium 33.
Adria 12.
Adrumetum 55.
Aduaca 5.
Adula m:s 11.
Adi/rmachidat g«.
H!a 39.
jE»a ins. 19.
AAui s.
Mgates ins. 19.
Hg» 26.
jEge 4.
H^in» ins. 27.
Jsgira 21.
jEgium 21.

Register.

Sidan.
HFOBp«t3M()B 31.

52.
iKlia Capitolina 50.
J£mona 19.
Aminnen 23.
JEnus 31.
jkoter 22, 2'<.
jEOLIA 33.
jEolia inss. 19.
HOLIB 33.
Aqui 12.
HBKPUB il. 32.
H!8I8 11. 15.
shst-zes 8.
iEthalia ins. 18.
Skthices 2«.
Mthiopes ' s'".
— —

—^ flesperi 56.
jKTIIIOPIA 53.
—

— SUPRA
— — jEGYPTUM 53.

JFAna m:s 17.
HII'OLI^ 24.

ADJKCTA 2<.

ANTIQUA 24.
Ai t er 29.
AFRICA 51.
— PROPRIA 54.

Aganippc lons 22.
Agara 47.
Ayathyrsi 41.
Agendicum 5.
Agrigentum 18.
Agurium 18.
Alabanda 3?.
Alabastrites m:s 52.
Alani F^i<» 9, 41.
Alauni 9.

ni:te» 9.
Alba Julia 9.

Longa 14.
Albana 39.
Albani 14, 39.
ALBANIA 39.
Albani* p^l» 39.

Sidan.
Albanopolis 2?.
Albanus /n:.<, 13, 30.

lac. ii,' 14.
ALBION a.
Albis il. 7.
Albius m:5 i».
Albula 11. ii
Alburnus m:s is.
AlcLs e°>lnpiiB 35.
Alanxnni 8.
A.ieria 18.
Aicxandria 46.
— — Arians gjs(
—

— /I!ss^pt. 52.
— - »ä issum 47.
— — Margiana «o.
—

— ap. Paro-
n«iniB«ll<'B 46.

— — Troas 33.
— — Ultima 41.
Alexandreschata 41.
Algidus m:s 13.
Alinda 34.
Aliso 7.
Alba il. 16.
Allobroges 4.
Alociae INB. 8.
Alonta il. 39.
Alpes m:tes ii.
—

— Carnicaj ii.
— — Mattia; 3, 11.
— — Grajae 3, 11.
— — Jnla? il.
—

— N»iit-
timae 3, ii.

— — Norica; 10.
—

— Pennina? 3,11.
— — Rha?ticse 11.
—

— VenetN 11.
Alpheus 11. 2».
Aluta il. 9.
Amalecitce 51.
Amanides pvl»? 33.
Amanus m:s 32, 34.

38, 47.
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Sidan.
Amari lac. 52.
Amasenus fl. 13.
Amasia 36.
Amastris 36.
Amathus 29.
Amathusia ins. 29.
Ambiani 5.
Ambracia 26.
Ambrasius sin. 22.
Ameria 15.
Ami sia 7.
Amisus 36.
Amisus fl. 7.
Ammunia 54.
Ammon 54.
Ammonii 34.

Amorgos ins. 28.
Ampbea 20.
Amphipolis 27.
Ampbissa 24.
Ampsaga 35.
Ampsaneti lac. 16.
Amycle 19.
Anactorium 24.
, — — nr. 24.
Anagnia 14.
Anagnium 11.
>i«a«e« 12.
Anapbe ins. 28.
Anas fl. 1.
Anazarbus 33.
Aneona 15.
Ancyra Galati* 37.

Phrygi* 37.
><«ti^//«z'l 5.
Amles 12.
Andros ins. 2S.
Anemurium pr. 35.
Anyli 8.
Anqrinarii 7.
Anio fl. 13, 16.
Anisus fl. K».
Ancibarii 7.
Antandrus 33.
Ant*opolis 33.
Antemna; 16.
Anthemusia 52.
Antieirrba 23.
Antieyra 23, 23.
Antilibanonm:s 47, 49.
Antiioupolis 53.
Antiochia Nar-

giana -o.
Antiochia ad Ba-

pbnem 48.

Sidan.
Antiochia ad Oron-

tem 47.
— Taurum 47.
Antirrhium pr. 24.
Antitaurus m:s 32.

36, 42.
Antinni 14.
Antivesteum pr. 6.
Anxur 14.
Aorni 49.
,<«,«« 49.
Apamea 4(1, 48.
APA!»!!»!) RL6IO 47.
Apenninnus m:s 11.
Apbaca 48.
Apidanus fl. 25.
Apocopa m:s 46.
Apollinis prom. 55.
Apollinopolis mag-

na 33.
Apollonia 2?, 31.
Appia via 14.
APOLIA 17.

, I)AVXIA 17.
— — — Pr««7l'lA 17.
Appulum 9.
Aqu* 8.
— — August* 4.

Mattiac* 8.
■ Sexlia? 4.

Aquileia 12.
AQUITANIA 4.
Araben Scenila 42,31.
ARABIA 51.

I)kBLRIA 51.
— PDI.IX 51.
— Pr.lß^A. 51.
Arabis fl. 45.

Arabiens sin. 32.
Arabo fl. 19.
Arabona 10.
Aracosia 4 5.
Arachoti 45.
Araebotus 46.
Arachotus fl. 55.
Aracynthus m:s 24.
Aradus 48.
Ar* Flavi* s.

— Pbilamorum »5.
Alar fl. 4.
Ara Übiorum 5.
Arauraci 38.
ARAXK«II« s.A«PUB 42.
Araxes fl. 39, 42, 44.
Araxus pr. 29.

Sidan.
Arbela 4«.
Arr.ader 29.
ARCADIA 29.
Arebssopolis 39.
Ardea 14.
Arduenna m:s et sil. 3.
Arecomici 4.
Arelate 4.
Arenosus m:s 52.
Arg*us m:s 38.
Argentea 010 ,7.
Argentoratum 6.
Argenuss* inss. 28.
Aryioer 21.
Argolikus sin. 19.
ARGOLIS 21.
Argus 21.
— — Amphiloehi-

cum 24.
Argyripa 17.
Aria lac. 45.
ARIA?, 43.
Anaspi 43.
Ariaspe 43.
Aricia l?.
>l^i,/!<?,,^' 43.
Arimathia 3»,
Ariminium 15.
Al ins fl. 4».
ARMENIA 42.

Magna 42.
— HIMOR 38.

Armorici 4.
Arnon 49.
Arnus fl. 13.
Arpi 17.
Arpinum 14.
Arretium 13.
Arsamosata 42.
Arsinoe 53, 34.
Arsissa lar. 42.
Artabrum pr. 1.
Al taeoana < 7.
X,^i 44.
Artaxata 42.
Artemisium litfeus 28.
— — — — MIB 20.
A ro er ni n.
Ascalon 59.
Aseanius lac. 3?.
Asciburgum 5.

Asciburgius m:s 7.
Asclepion 5...

Asculum Apuluiri 17.
„ Picenum \s.
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Sidan.
Asdod 30.
ASIA 32.
—^ — ciS TA,)RV3I 32.
—.— CITERIOR 32.
— — EX IRA BALYN

1. Taiirum 39.
— IN^RA IIAI.VW

1. Taurum 32.
— — Major 38.
— — MIKOR 32.
-" Propria 32.
— — superior 39.

träns taur. 39.
ulterior 39.

AsOpUS fl. 22.22.
Aspendus 35.
Asphaltitis lac. 49.
Aspis 55.
Asser 49.
ASSYRIA 43.
Assurii 42.
Astauoras fl. 54»
Aztapus fl. 54.54.
Astura fl. 13.
.t«i?/re« 2.
Asturica Augusta 2.
ABtypal»a ins. 28.
Ateruus fl. 16.
Athen» 22.
Athesis fl. 11, 12.
Athos m:s 6.
Atlantis ins. 36.
Atlas Major 35, 56.
— — Minor 56.
Atre.bates 5.
Atrebalii 6.
ATTIGA 22.
ASTURIA 43.
Asturis fl. 3.
Aulerci 3.
— — Cenomani 6.

■ Ebitrovices 5.
Aulidus fl. 11, 17.
Augusta Bracata 2,
.— Emerita 2
— Pr»toria 12.
— Rauracorum 6
— Suessionum 5
— Taurinorum 12
Augusta Treviro-

rum 3
— Vindelicorum 11
Angustobona 3
Augustobriga 2, 3
AugnLtodunum 3

Sidan.
Augustoritum 4.
Aulis 23.
AvßANiriB 50.
Aurea Chersonesus 4?.
Aurelia Aquensis 8.
Aureus ms 18.
Arunci 14.
.^/^one^ 13, 16.
AUSONIA ii.
Austeravia ins. 8.
Auxuma Regio 54.
Avaricum 4.
Aventicum 3.
Aventinus m:s 14.
Averni lac. 15.
Axi opolis 30.
Axius fl. 26.
AZAMIA 54.
Azara. 44.

Z.
Babylon /j2.

BABYLONIA 42.
—__ — Propria 43.
öa'>!/^«!« 4 3.
Bacenis silva 7.
Baclra 40.
BACTRIANA 40.
BiETICA 2.
Betius m:s 45.
B»tis fl. 1, 51.
Bagacum 6.
Bagous m:s 45.
Bagradas /<;, 55.
Bajacum 3.
Baj» 15.
Baleares inss. 3.
Baltia 8.
Bambyoe 48.
Barcino 3.
Barium 17.
Barygaza 46
Ka,vl/«ci 'O
Baslam"> 8, 9
Bastu/ 2
BArANHiA 50
Batava Castra 11
öaial.i r.
Batavodui^im 5
Bausanum 11
Bebii m:tes 30
Bebrtces 4
Bedriäcum 12
Beige 4, 5, o

Sidan.
BELGICA Prima 5.

Secukda 3.
Belus fl. 48.
öe/«««^i 6.
Bellunum 11.
Benacus lac. 11, 12.
Beneventum 16.
Benjamin 49.
Berenice 54.
Bergomum 12.
Beroea 2«, 48.
Berytus 49.
Beså 53.
Kt',^vi 31.
Bethel 50.
Bethlehem 50.
Bethsaida 50.
Bezetha 50.
Bibracte Julia 5.
Bilbilis 3.
Bingium 3.
BITVNIA 33.
Bithynium 36.
Fl/U/?<,t!'i V.
.

i
_.- f-,^z 4.

/^^/'ittzvt',^' 64.
Bocanum Ilemerum 56.
Bodotria »stuar. 6.
BOEOTIA 22.
ffoeolier 22.
Roji 5, 10, 12.1X1)1 J, AV, i».

Bojohemum 8.
Boium 23.
Bolbe lac. 26.
Bolerium pr. 6.
Bon» Forlun» inss. 47.
Bonna 5
Bononia 12.
Borbetomagus 5.
Borsippa 43.
Borysthenes fl. 9.
Bosporns 9.

Gimerius 9,
32, 39.

> Tracius 1, 32.
Bovianum 16.
ö/nc.'«!?'ez 2.
Brauron 22
Bregetio 10
K,i-l///i 11
Brig*cium 2.

/^l</anie> 6.
ngan tii 11.

Brigantimis lac. 11.
Brigantiura 2, 11, 12.
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Sidan.
BRIIANNIA 6.
_. BARLARA 6.
— —

— inferior 6.
RO«A«A 6.

—.—._- superior 6.
Brilones 6.
Brivates 4.
6/?.^//«/<r 11.
Brixcllum 12.
Brixa 12.
ö.,/c,/^r« 7.
Brundusium 17.
B.ui) 17.
BRUTTIUM 16.
Bubastus 52.
Bucephala 46.
A//,/?/, i 49.
Budinus m:s 9.
Buporthmus pr. 21.
Burdigala 9.
Brrijiindiones 8.
Busiris 52.
Butbrutum 26.
Buto 52.
Byblus 49.
Byrsa 55.
Byzacena Regio 55.
Byzacia 35.
Byzantium 31.

C.
Cabaiaca 39.
Cabillonum 5.
Cabira 37.
Cadmea 23.
Cadmus m:s 34, 37.
C*re 13.
C*saraugusta 4.
C*sarea ins. 6.
C*sarea ad Ana-

zarbum 35.
—

— ad Arg*um 38.
Mauretan. 36.

C*saroa Pbilippi 39.
C*sarodunum 5,

C*saromagus 5.

C*sia silva 7.

Caicus fl. 32.
Ga^jeta 14.
Cajet* pr. 13.
s>^"^/« 17.
GAL.^BRIA 17
Calauria ins. 2?.
Calbis fl. »4.

Sidan.
Chalcis 48.
Ghalcidice REGIO 48.
Cale 2.
Caledoni 6.
Caledonia silva 6.
('alet.es 5.

Calinipaxa 47.
Gallidromus m:s 25.
Caliipolis 31.
Calirrboe 42.
Galpe pr. 1.
Chalybonitis REGIO 48.
Galydon 24.
Calymna 34.
Gam3i3cum 5.

Gsmarina 18.
— — palus 18.

Gambunii m:tes 23.
Cambyses fl. 43.
Camirus 29.
Oamnani 13.
GAMPANIA 14.
Campi Raudii 12.
Campodunum 11.
Gampus Niss*us 44.
l^ana 59.
Canaan 49.
( ananeei 48.
Canari* inss. 56-
Canastr*um pr. 26-
Candavii m:ts 26, 39-
Candidum pr. 55-
Cann* l?
Ganopus 32-

Canusium 17-
Cantabri 2-

Canlii. 6-
Gantium pr. 6.
Capena porta 14.
Gapernaum 39.
Gapissa 46.
Capitolinus m:s 14.
CAPPABOCIA 3».
— PROPRIA 38.
— — ad Pontum 36.
Capraria ins. 3, 18.
Capre* ins. 19.
Gapsa 55.

Capua i>
Capnoni 13.
Garalis 18.
Carlitanum pr 18.
Carambis pr. 36.
Giibalia regio 37.
Carcaso 4.

Sidan
Carsinites sin. 9
Carduchi *3.
Carducii m:tes .2.
Cares 32.
CARIA 34
Carmana 45.
GARMANIA 44

PROPRIA 43,
• — BEsERTA 45,

Garmel m:s 49
Carmentalis porta 14
Carnaoii 9
t/l»ttii 12,
Carnuntum 19.
s a//<v/e:,',' 3,
Garpasia 29.
Garpatbes m:tes 9.
Carpathus ins. 29.
Garpeila pr. 45.
Cu/eéani 2.
Carr* 42
Garte^a 2, 3.
Carthago 3».

nuva 3, 33.
— vetus 3.

Cartris 8.
Caryanda 34.
Carystus 28.
(^asia > l .

Gasius 43.
Caspi* Pyi* 43.
('as 43.
Gaspius m:s «2, 43.
Cassandra 2«.
Cassiope 26, 27.
Cassiotis REGIO 47.
Cassiterides inss. 7.
Gastalia 23.
Castellum Gattorum 8.
Castra regina 11.
Castuion 2
Gatabathmus mag-

nus 34.
Catacecaumene re-

gio 38.
Culalaiiiti 3.
Gatana 18.
GAIAO?<IA 38.
Calti S.

Gaueasus m:s 39.
Caudin* furcul* l«.
Caudium 16.
Caunus 34.
Gaystrvanuh cam-

pu» 33
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Sidan-
Caystrus fl. 33-
Cabenna m:s 3-
Cel*n* 37-
Cello; 2, 4

Celi.il 3
CELTIBEBIA 1
Genchre» port. 21
Cenomaii 5, 12
Centumcell» 13
Ceos ins. 28
Cephallenia ins. 2?
Cephisus fl. 22, 23
Cepi 40
Gerasus 36
Gerata m:s 22
Geraunii m:tes 89
Cercina ins. 56
Cerne ins. 56.
Cestus 31
Cetius m:s 10
Cetium 10
Chaboras 42
Ch»ronea 23
Chalcedon 35
Chalchitis 4?
Chalcidice penins. 26
Chalcidice Regio 4 8
Chalcis 26, 28Ijtlaius so, t,o.

Ghalcis m:s 24.
Chald»a 43
i'/ia/^a?/ 43
Chalyeomtis Begio 4 8
Chamavi 7
<7/»sso??e,« 26
CHAONIA 26.
Charadrus tl. 21
Chalramolior 51
Chatli »

Chausi 5
— majoren e/ mi-

NO?'^ 7
Chelidoni» inss. 29.
Chelonatas pr. 20.
Chelonates sin. 19.
Chemnis ss.
Cheops 53.
Chephren 53,
Cherson 9.
Chersonesus 9.
Cherson. Gimbrica 8.
— Taurica 9.
— Thraci» si.
Cherusii
Ghios ins. 23.
Choaspes fl 44, 46.

Sidan.
Choatras 42.
Ghotras fl. 4».
c^o^azml 41.
Chrysa 33, 4?
Ghrysoceras pr. 31,
Chrysorrhoas fl. 48
Ciabrus fl. 30
Cibalis 10
Cibotos (Apainea)i 37.
Cibyra magna 37.
Cuones 31.
CILICIA 35.

aspera 33
I)AMPEBTRIS 35
PROPRIA 35

— — TRAs.IIEA 33
Cilici» pyl» 35
Crm/jti 8
Ciminus m:s 13
Cimmerium pr. 39
Cimolus m:s 28
CINNAMONirERA Br-

gio 34
Circeji 14
Circejum pr. 13
Circejus m:s 13
Circesium 42
Cirphis m:s 23
Cirrha 23
Cirta 53

Cissia 44
Cissii. 44
Gith»ron m:s 22
Citium 29
Clanis fl. 13
Claros 34
Claudiopolis 36
Claudius m:s 10
Clavenna 11
Clazomene 33
Glevum G
Clissur» Pyl» 42
Clunia

"

3
Clupea 33
Clusium 13
Cnemides 24
Gnemis m:s 22, 24
Cnidus 34
Cnossus 29
Cocythus fl. 25
Codanus sin. 7
COELESYRIA 48
Goelius m:s 14
Colapini 10
Colchi 3»

Sidan.
COLCHIS 39.
Colias pr. 22.
Collis Hoitulorum 14.
Colonia Agrippina 3
• Trajana 5
Colophon 34
Coloss» 37
Columna Berculis 55
Comana 38

Pontica 36
Combusta regio 38
<omet.w 41
Comed» m:tes 41
Commagene Regio 4?
Gomum 12
Condate 3
Confluentes 5
Consentia 1?
Constantia 29
Constantinopolis 31
Conteslnni v 3
Copais lac. 22
Cophen fl. 46
Copi» 16
Copratas fl, 44, 51
Coptos 53
Coratis lac. 37
Corax m:s 23, 25

pr. 9
Coraxicis m:tes 39
Corbulo 4
Corbulonis monu

melitum 7
Corsyra ins. 2?

urbs 2?
• nigia ins. 30
Corduba 2
Gortinium 16
COBIINTHIA 21
Corinthiacus sin. 19
Corinthus 21
Curttunt 6
Cornus 18
Corone 20
Coronea 23
Coronus m:s 43, 43
GORSICA MS. . 18
Cortona 13
Corycus 3&
Corycus pr. 33

Cos ins. et urbs 29
Coss»a 44
t.'o«z<ri 44

os.,e/an»
Gotyora
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Sidan Sidan.
Borius fl. 47.
Borosterum 39.
Borostolum 39.
Boryl*um 37.
/'?>/NF<r 45.
BRAI^.IAIXA 43.
Bravus fl. 19.
Breilon fl. 39.
Brepanum pr. 18.
— urbs 18.
Bromos Achillis 9.
Druopes 26.
Bubris 6.
Bulichium ins. 2?.
Burius fl. i.
Burobriv* 6.
Burocortorum 5.
Burovernum 6.
Bym* 21.
Byrrhachium 2?.

lan. Sidan.
34. Dsedala 34.
23. Da/itv 41.
38. Dai 44.
12. Daix fl. 41.
29. Dalmatw 30.
23. BAEMATIA 30.
23. Bamascus 48.
23. Damnortii 6.
29. Bamnonium pr. 6.
53. Ban 49.
i?. Bana 38.
43. Banapris 9.
38. Banastris fl. 9.
15. Banubius fl. 7, 10, 30.
11. Da Ite 36.
43 Dardani 30.
16. Bardania Regio 30,33.
2". Bardanus 33.
24. Bartoritum 4.
11. Bascusa 38.
36. Bascylium 35.
28. Baulis 23.
18. Dauni 17.
35. Becelia 22.
29. Belium 23.
20. Belminium 30.
20. Belos ins. 28.
33. Belphi 23.
25. BELTA 52.
33. Demelce e.
24. Bemetrias 25.
20. Bemonesi ins. 36.
19. Beorum inss, 3.
19. Berbe 38.
29. Berris pr. 26.
34. Bertosa 3.
54. Beva ö.
41. Bianium pr. eturbs 3.
28. Bictamnum 29.
48. Bicte m:s 29.
43. Dictymna 29.
2?. Bidymus m:s 37.
28. Bindymus m:s 37.
23. Bio G»sarea 50.
36. Biomede» inss. 19.
33. Bloseurias 39.

Biospolis magna 52.
Bium 26.
Dohuni 6.
Bodona 26.

40. Dolopes 25.
7. Borica Tetrapolis 23.
S. Doner 21, 22, 23.
9. DORIS 23, 34.
ö. Borisens 3i.
9.

Cragns m:s
Granon
Cremna
Gremona
GKETA INS.
Creuså port,
Crissa
Criss»us sin.
Criu Metopon
Crocodilopolis
Croton
Gtesiphon
Cuma
Cum»
Cumerium pr.
Cunaxa
Cures .

Curetes
CURETIS
Guria
Cyane» inss.
CYCLABES INS.
Ci/ c. löpes N.
Cydnus fl.
Cydonia
Gyllene

Ebal m:s 59
Eblana ?

Bbora 2m:s
Cym»
Cynoccphale
Cynopolis
Cynus
Gyparissia
Cyparissium pr.
Cyparissius sin.
Cyprus ins.
Cyrenaica Regio
Cyrenp

Eboracum *;

Ebud» inss. ?

Ebvrovices
Eburum 8
Ebussus ins. 3
Echbatana 44, 49
Echinades inss. 2?
Ecron 50
Edessa 42
Edetani 3

Cyreschata
Cyros ins.
Cyrrhestice Regio
Cyrus fl. 39,
Cythera ins.
Cythnus
Cytinium
Gytorus
Cyzicus

/^ckomi/a? 51
Eo-esta 18
Egnateia via 27.
Egnatia 1?,
Eiun port. 2?.
Elana 51.
Elaniticus sin. 51,
El*a 33.
Elatea 23.
Elea 16.
Electrides inss. 19,
Elephantine 53.
Eleutherus fl. 48.
Eleusis 22.
Flier 24.
ELIS 20.
_ LAVA 20.

PROPRIA 30.
EI<YÄAI3 44.

I)

Da®
Babrona fl.
DACIA
,— Alpensis
— Mediteranea
— Ripensis
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43, 44.Elt/mtzi

Ematia 26.
Emaus 50.
Emesa 48.
Emodus m:s 41, 46.
Emporium 3.
Engadda 60.
Eningia 8.
Enipeus fl. 23.
Enna 18.
Ephesus 34.
Epidamnus 27.
Epidaurus 21.
— Limera 19.
EPIRUS 2...
Erasinus fl. 21.
Erebantium pr. 18.
Eretria 28.
Erineum 23.
Eruli 8.
Erymanthus fl. 20.

— m:s 20.
Erythr» 33.
Ervx m:s 17.
Esquilinus m:s 14.
Elshones 11.
Etruria 13.
/^/,«z« 13.
EUROEA ins. 28
Euboicum tret. 22.
Euerges» ' 55.
Euganei 12.
EuI»US fl. 44.
Eupatoria
Euphrates fl. 43
Euripus et. 22

EUROPA 1.
Eurotas fl. 19
Eurymedon fl. 37
Eva NES 19
Evenus fl. 24
Eziongeber 51

3?.
F*sul* 13.
Falerii . 13.
Falernus äger 14.
Faustinopoli* 38.
Felicitas Julia 2.
Feleina 12.
Feltrini ii.
Feseenuia 13.
Fiden* 16.
Fidentia 12.

Sidan.
FINtNGIA 8.
Flaminia porta 14.

— via 14.
Flavila Neapolis r>o.
Flaviana castra 10.
Flaviobriga 2.
Flevum ostium 7.
Flevum Castellum 7.
Florentia 13.
Formi» 14.
Formianum 4.
Fortunat» inss. 56.
Forum Fulii 4.
Fossa tret. 18.
Foss» Brusiän» 3, 7.

Marian» 4.
Fregell» 14.
Erentani 16.
Frento 16.
Frisii 5, 7.
Fucinus lac. 16.
Fundi 14.

s^.
Gab» 54.
Gabara 30.
Gabii 14.
Gabreta silva 7.
Gadara 30.
Gades 2.

2. Gaditanum fret. l.
4. G/ETULIA 36.
9. Galac.hlophani 41.Galac.lt lophagi 41.

GAEATIA 37.
GAI.IEHA 50.
Gallrar n 2.
6V,//« 4, 32.
GALLIA 3.

Aquitania 4
Belgica 5
braccata 4
CIsAEPINA 12
cispadana 12
citerior 12

—
— LuGDUNENSIS 4

— Narbonnensis 4
TOGATA 12,
TRANSPADANA 12

Gallicum fret. 3, 6
Gallicus äger 15
Gallogrjecia 37
Oangamela 43,
Gangarid» 4?
UANgli «7

Sidan.
Ganges fl. 46.
Gangoticus sin. 32.
Gangra 36.
Garamanles 34.
Garganus m:s 17.
Gargarus 32.
Garizim m:s 49.
Garumna 3.
Gath 59.
Gangamela 43.
Gaurus m:s 14.
Gaza 44 50.
GEBROSIA 45.
6t'^,Os^« 4 5.
Gela 18.
6e?lss«/?n n.
Genesareth 49.
Gene va 5
Gennabum 5
Genua 13.
Geranca m:s 22.
Gerasa 31.
Gerestus 23.
Gergovia 4.
GERMANIA 7.
— BARRARA 7.
— CISRHENANA 5.
— INFERIOR g.
— MAGNA . 5.
— PRIMA 5.
— SECUNDA 5.
— SUPERIOR 5.
— TRANSRBENANA 7.
— ISTULANA 8.
Gerrba 01.
Gerrfari 51
6i iw 10, 36
Gilboa m:s 49
GIEEA» 50
Gilead m:s , 49
Glanis fl. 15
Glaucus fl. 34
Glessaria ins. s.
Gob*um pr. 3.
Gomphi 2g.
Gonni 25.
Gorditanum pr. 13
Gordium 3?
GORDYENE 42
Gordy»us m:s 42
Gortyna 29
Gösen 53
tlO/^il
6oiHo«eH 8
Grad 1«, etc. 42
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GRvECIA 19.
— MAGNA 16.

, , PROPRIA 22.
Grampius ms 6,
Granicus fl. 32.
Gratianopolis 4.
Grynium 33.
Gula 8.
Gnssones 9.
Gyaros ins. 28.
Gythium 19.

tt.
Badria 15.
Badrianopolis 31.
Badrianus äger 15.
Badrumetum 55.
B*mus m:s 30.
Baliaemon fl. 26.
Haliartus 23.
Balicarnassus 3'(.

Balonesus ins. 23.
Balys fl. 32, 36, 38.
Bamaxisus 33.
llamaxnbii 9,
Barmozica 39.
Barmozon pr. 45.
Barmuza 43.
Bebrnn 50.
Bebrus fl. 31.
Becatompylon 4 5.
Becatonessi inss. 28.
Belia 16.
Belice 21.
Beliopolis 48, 52.
Belicon ms 22.
Belium ostium 7.
HELLAS 19, 22.

, Ulbs 25.
Héllespontus 1, 32.
Helos 19.
Helreln 5.
Heph*stia 28.
Beph*stiades inss. 19.
Heptanomis 53.
Heraclea 16, 23, 31.
— — in ponto 36.
Beracleopolis 33.
Heracleum pr. 36.
Herculaneum 15.
Herculeum fret. 1.
Herculis pr. 16.
—__ sylva 8.

Hercynii m:tes etsilv. 7.

Sidan.
Her*i ra:tes i?.
Herseum 21.
Berminius m:s I.
Ilermione 21.
Hermiones 7.
Bermon m:s 48, 49.
Beimopolis magna 53.
Bermopolitane Phy-

lake 53.
Jlermunduri 8.
Bermus fl. 32, 33.
llernili 14.
Heroopolis 53.
Beroopolites sin. 52.
Hefith 8.
BESPERIA 11.

__ ULTIMA 1.
Besperides inss. 56.
Besperis 54.
Besperu lieras 56.
Hes/iai 23.
IIESTIJEOTIS 23.
BIBERNIA 6.
Bierapolis 37.
Bierasus fl. 9.
Bieropolis 48.
Bierosolyma 50.
Hifleviones 8.
Bimera fl. 18.
Bippici m:tes 39.
Bippocrene fons 22.
Bippo Regius 55.
Bipponiates sin. 17.
Hrppnphagi Schgfa 41.
— — Sarmallice 40.
Hirpini 16.
/^>^l 8.
Bispalis 2.
BISPANIA 1.
Histri 12.
BISTRIA 12.
Horneri.a 51.
Boreb ms 51.
Bybla major 18.

minor 18.
Bydaspes 46.
Bydraotes 46.
Bydrea ins. 2?.
Bydrontum 17.
Bydrus 17.
Bylice lac. 22.
Bymettus m:s 22.
Bypanis fl. 9.
Bypasa 25.
Hyperborei m:ts 9, 89,

Sidan.
Hyphasis 46.
Bypsa fl. 18.
BYRCANIA 49.

urbs 40.

I.
Jabadii inss. 47.
Jadera 30.
Jalysus 29
Jamnis 50
Jamno s.
Janieulus m:s 14.
Japidcs 39,
JAPYDIA 30.
Japygia 17.
Jdpi/ges 17.
Japygium pr. il, 1?
Jasonium pr. 36.
Jassus 34
Jaxarlas 41
Jaxartes fl. 41
Jazyges 9.
—

— /1/e/«,ia.'/<l 10.
fbpri 2, 39.
IBERIA l, 39
Iberic* pyl* 39
Iberus fl. 1
learia ins. 29.
Ichti/ophayi 45, 33.
Iconium 38.
Ida m:s 29, 32.
Idalium 29.
Idistanisus campus 8
Idubeda m:s i
Idttmcei 31.
Jebnsim 49.
Jerico 39
Jp.rnk 6
Iisr e el 59
Ilargus fl. il
Ilarus fl. 11
Ilerda 3
J/ergaones 3
Ilergete.s 3,

Ilipula m:s 2
Ilissus fl. 22
Iliturgis 2
Ilium 33
— — novum 33.
ILLYRIS 39

RARRARA 30.
GR^f.A 27.

— ROMANA 30.
liva ins. 18.
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Imaus m:s 40, 46.
Imbros ins. 28.
Inachus fl. 29, 24.
/ne/<'!/e/ez 3.
INDIA 46.
— INTRÄ GANGEM 46.
— EXTRA gangem 47.
Indoschytia 46.
Indus fl. 46.
Ingreoones 7.
Insani m:tes 18.
Insnbres 12.
Interamna " 15.
Jolaenses is.
JolcilS 23.
Jon 33.
domer 21, 22, 32.
Joppe 50.
Jordan fl. 49.
Jos. ins. 28.
Ipsus .

37.
Ira 20.
Iris fl. 36.
Isaschar 49.
Isaura 38.
ISAURIA 38.
Jsarus fl. 11.
Isionda 38.
Ismenus fl. 22.
Issedon Scythia 41.
— — Serica 41.
Issedones 41.
Isicus sin. 32.
Issus 33.
Istivones 7.
Ister fl. 7.
Istbmiis 21.
Isti*a 28.
Isfri 12.
Istrus 31.
I^ALIA 11.

— INFERIOR 16.
— PROPRIA 13.

SUPERIOR 12.
Italica 2.
Ithaca ins. et urbs 27.
Ithome m:s 20.
Itiura pr. 3.
Itur^a 30.
Ilurai . 48.
Iverna 6.
Juda 49.
JUD.EA r.o.
Juliobona 5.
Juliobriga 2.

Sidan.
Juliomagus 3.
Junonis pr. 1.
Jura m:s 3.
Juvavia 10.

K.
Kerkasoros 52.
Kischon fl. 49.
Kriu Netopon pr. 9.

1..
Laced*mon 19.
Laciburgium 8.
Lacinium pr. 16.
l.aconi 19.
LAOO?fIA 19.
Laconicus sin. 19.
Lastrygones i».
L*strygonii eampi 18.
La v i 12.
Lätetani 3.
Lamia 25.
Lampe m:s 20.
Lampsaeus 33.
Landobris ins. 3.
Lan gobar di 8.
Lanuvium 11.
Laodicea 47.
— ad Lyeum 37.
— — Combusta 38.
Lapathus 29.
Laranda 38.
Larice Regio 46.
Larissa 21, 23, 33, 48.
— — Cremaste 25.
Larhis lac. 11, 12.
Las 19.
Lasina via 14.
Lahni 14, 15.
LAl^lG^l 13.

• AI«Es,TI.'SI 14.
— — NOVVN 14.

— VETUS 14.
Latmus m:s 34.
/>ss/»,ls'i 10.
Latris ins. 9.
LATRONVM Regio 47.
Laurensum 1,.
Lauriaeum 10.
Laurion m:s 22.
Laurium 22.
Laus fl> 16.
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Lavinium 14.
Lebadea 23-
Lebedus 34.
Lecheum portus 21
Lectum pr. 32.
Legio VII Gemina 2.
Lcmanus lac. 8,

Lemnos ins. 28,
Lemovices 4.
Lemovii. 8.
Leontini is
Leponhi 12.
Leptis magna 55.

parva 55
Lerna palus 21
Lesbos ins. 28
Leth*us 29
Leucadia ins. 2?
Leucas 24.
Leucate pr.

_ 24,
Leucolla pr. 35,
Leucopetra pr. 16
Leucosgri 32
Leuctra 23,
Lexobii s.
Libanon m:s 4?
Liberalitas Julia 2
Libethrius m:s 22
Libici 12,
lÄburni is, 30,
Liburnia 30.
Liburnides inss. 30.
LIBYA 51, 54.
Libyce m:tcs 52.
LIBYCTJS I^o^loB 54.
Libyophoenices 55,
Libyssa 35,
Licates 11.
Licus fl. 11,
Liger fl. 3
Li iivres 4, 13,
LIGURIA 13
Ligusticus sin. 11.

— pr . 17
Lilyb*um urbs 18, 20,
Liinonium n.
LizlYßicA 46,
Lindum 6.
Lindus 29.
Lingoncs 5, 12.
Linternum 15.
Lipara ins. 19.
Liparenses inss. 19.
Liris fl. 11, 14.
Litbinos pyrgos 41,
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Lixa 56.
Locri Epizephyrh 17.
— epicnemidh 24.

Opuntii 24.
— OLOEH 24.

LOCRIS 23.
— Occidentalis 24.
-^ Orientalis 24.
Londinium 6.
Longobardi 9.
/<«ea?«l 16.
LUCANIA 16.
Lucenses 2.
Lueeria 17.
Lucrinus lac. 15.
Lucus Augusti 2.

■ Asturum 2.
LuCus Baduhenn* 7.
LuGDUNENSIS 4.
Lugdunum 5.

Batavorum 5.
Lunai 13.
Luna silva 7.
Lun* m:ts 54.
Luppia fl. 7.
Lucitani 2.
LUSITANIA 2.
Lutetia 5.
Lyc*us m:s 19, 29.
LYCAONIA 38.
Lyehnitis lae. 26.
LYCIA 34.
Lycii 32.
Lyeopolis 53.
Lycus fl. 35, 43.
LYDIA 33.
Lygii 8.
LYNCESTRIS 26.
Lysimachia 31.

N.
Maarsares fl. 42, 43.
MACEDONIA 26.

ADJECTA 27.
Macedonier 26.
Macherus 31.
Macoraba 31.
Macra fl. 12.
Maerobii 54.
Madaura 55.
M*ander fl. 32, 34.
M**nalus m:s 20.
M^ONIA 33.

Sidan.
Maotici 49.
M*otis palus 1, 32, 39.
M*otius m:s 45.
M*solia 47.
Magdala 50.
Magia 11.
Magnesia 25.

urbs 25.
— 3tl M*andrum 34.
— ad Sipulum 34.
Älagnesi* pr. 25.
Magnetes 25.
Mago 3.
Magnus portus 6.
Magnus siuus 47.
Major ins. 3.
Malaca 2.
Malaicus sin. 24.
Maka pr. 19, 4?.
Maleventum 16.
Malia 25.
Maliacus sin. 23.
Malienses 23.
Malla 46.
Matti 46.
Mallus 85.
Mamertina eiv. is.
Mamersum 17.
Mamma 55.
Manasse 49. '

Mantiana lac. 42.
Mantinea 29.
Mantua 12.
Maracanda 41.
Marathon 22.
Marci 16.
Marciana silva 7.
Marcianopolis 31.
Marcomanni 8.
Mardiene 44.
Mardi 43, 44.
Mare Adriaticum 11.
— Alricanum 51.
— ,#!ig*um 1, 19, 28.
— Hlgyptium 52.
— Aicyonum 22.
— Aquitanicum 3.
— Gantabricum 1, 3.
— Carpathium 29.
— Caspium 39.
— l^ilicium 32.
— Greticum 29.
— Cronium 1.
—^ Erythr*um 32.
—> Germanicum 1.

Sidan.
— Glaciale i.
— Hadriaticum i,
— Byrcanium 39.
— Ibericum i.
— Icarium 29.
— interum 11.
— internnm 1, 29, 32.
—- Jonium 19, 27.
— Lycium 32.
— mediterraneum 1,

32.
—- mortuum 1.
—' Myrtoum 19, 27.
— Pamphylium 32.
— pigrum 1.
— Siculum 17.
— Suevicum 7.
—- superum 11.
— Tyrrhenum 11.
Mareotis lac. 52.
NARGI AN/V o.
Margum 30.
Margius fl. 39, 40.
Mariana 18.
Marianus m:s 2.
Marisus 11. 9.
Marmarica 54.
Marobudum 8.
Maroneia 3i.
Marrucini 16.
Ma,«l 7.
Marsyas fl. 37.
Martina silva 7.
Martyropolis 42.
Masilia 4.
Masius m:s 42.
Massagetce 40, 41.
Massicus m:s 14.
Masscesyli 55.

Massyli 55.
Matium 8.
Matrona fl. 4.
MAURETANIA 35.

GffiSARIENSIS 55.
— " TINGITANA 56.
Maxima Sequano-

rum 5.
Mazaca 38.
Medi 42.
MEDIA 43.

atropatene 44.
— — Magna 44.
Mediolanum 4, 12.
Medianita 51.
Medoacus fl. 12.
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Medobriga 2.
Medus fl. 44.

Megalopolis 20.
Megara 18, 22.
MEGARIS 22.
Megiddo 50.
Melanes m:s 51.
Mel*na pr. 33.
Mel*na acra 35.
Melanchleni 40.
Melas sin. 31.
Melibocus m:s 7.
Melite ins. 19, 30.
Melite lac. 24.
Melitene 38.
— — urbs 38.
Melos ins. 28.
Memphis 53.
Menapia 7.
Menapii 5.
Mendes 52.
Menduessedum 6.
Meninx. 56.
Mercuri pr. 55.
Meriaba 31.
MEROE 34.
Merom lac. 49.
Mesembria 31.
Mcsogis m:s 37.
MESOPOTAMIA 42.
Messana 18.
Messapia 17.
Messene 20.
MESSENIA 19.
Messeniacus sin. Nl9.
Metagonium pr. 36.
Metapontum 16.
Metaurus fl. 15.
Methone 20, 26.
Methymna 28.
Metulum 30.
Mid*um . 37.
,1/ltil««lise 51.
Miletus 34.
Milyas Regio 37.
Mincius fl. 11.
Mincei si.
Minerv* pr. 13.
Mincius fl. 1.
Minoa pr. 22.
Minor ins. 3.
Minturn* 14.
Minturnenses pal. 14.
Misenum pr. 11, 15.

urbs 15.

Sidan.
Moabitce 51.
Moeris lac. 52.
Moenis fl. 7.
.Vc»e«« 30.
MOESIA INFERIOR 30.
— —

— SUPERIOR 30.
Moguntiacum 5.
Molossi 25.
MOLOSSIS 26.
Monarina ins. 7.
Möns ins. 7.
Möns Brisiacus 6.
Mopsuestia 35.
Moria m:s 49.
Uorlni 5.
Mosa fl. 3.
Moschici m:tes 39, 42.
Mosdoranus m:s 45.
Mosella fl. 3.
Mulucha fl. 53.
Mnlvius pons 14.
Munda 2.
Munychia portus 22.
Murgis fl. 2.
Murus 10.
Musicani 46.
Mutina 12.
Mycale m:s 33.
Mycens 21.
Mycerinus 53.
Myconus ins. 28.
MYGDONIA 26, 42.■ urbs 31.
Mylassa 34.
Myra 34.
Myriandrus 47.
Myrina 28.
Myrmidones 25.
Myrrhifera Regio 51.
Myrtilis 1.
MYSIA 42.
aiYSIA Europjea 30.
— Bf.LLESPONTIA 33.
— MA^OR 33.
— MINOR 33
— Olympene 33]
— Pergamene 33
Mytilens 28'
Myus 34'

N.
Naarmalcho fl. 43.
Nabatai 51.
N*omagus 5.

Sidan.
Nain 50.
Naissus 30.
Nannetes 4.
Naphtali 49.
Nar fl. 15.
Narbo 4.
Narbonensis a.
Nardanus fl. 39.
Narisci 8.
Narnia 13.
Nasamones 54.
Naucratis 52.
Naupactus 24.
Nauplia port. 21.
Naxos ins. 28.
Nazareth 50.
Aa?.afi?li 43.
Neapolis 15.
Nebo m:s 49.
Nebrodes m:tes 17.
Neda fl. 29.
Nemausus 4.
Nemea 21.

fl. 21.
Nemetacum 5.
/Vtimeiez 5.
Nerigon 8.
Nerigos ins 8.
Neritus m:s 27.
Nervii 5.
Netus fl. 26, 31.
Nic*a 13, 33, 46.
Nicer fl. 7.
Nicomedia 35.
Nicopolis 26, 39, 38,

52.
Nigri 56.
Nigris fl. 56.
Nii/ritce 56.
Nilopolis 33.
Nilus fl. 52.
Ninive 43.
Ninus 43.
Niphates m:s 42.
Nis*a 22, 40.
Nismi 45.
Nisibis 42.
Nisyros 29.
Nola 13.
Nora 38.
Norba c*sarea 2.
Noreja 10.
NORICUM 19.
Notium pr. 6.
Notu Keras 56.
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Novioconum 12.
Noviodunum 5.
Noviomagus (Nimv.) 5.■ (Speyer) 5.
Nuba 54.
Numantia 3.
Numieius fl. 13.
NUMIDIA 55.

Nova, 55.
Propria 55.

Nymph*um pr. 26.
Nyssa 34, 46.

0.
Gasis magna 53.
—- — parva 53.
Oceanus arctous 1.
— atlanticus 1.
— borealis 1.
— Britannicus 3, 6.
— Caledonius 6.
— eous 32.
— Germanicus 6.
— Hesperius 1.
— Bibernicus 6.
— hyperboreus 32.
— Indiens 32.
— Occidentalis 1.
— Sarmaticus 9.
— Schyticus 32.
— septentrionalis I.
Ochus fl. 49.
Ocrinum pr. 6.
Odessus 31.
<?ti<lM«?liö.s 31.
ODOMANTICE 26.
l)t/^//z<V 31.
Oea 55.
Oeniad* 24.
Oence 22.
OENOTRIA 11.
Oenus fl. 10.
Oenus* inss. 27, 29.
Oeta m:s 23, 21.
Ogygia ins. 19.
Olbia 9, is.
t)/«at/65 3.
Olgassus m:s 36.
Olisipo 2.
Oljoberget 49.
Ollius fl. 12.
Olurus 21.
Olympia 20.

Sidan.
Olympus m:s 25, 26,

29, 32, 34.
Galaticus 37.
Mysius 35.

Olynthus 26.
On 52.
Onchesmus 26.
Onchestus fl. 25.
Gneia m:s 22.
GPicA 11.
Opici 16.
Ophiusa 10.

ins. 3.
Opus 24.
Orbelus m:s 26, 30.
Orcades inss. 7.
Orchoe 43.
Orchomenus 20, 23.
Ordessus 9.
Ordovices 6.
Orestias 31.
i)?'6/a/i 2.
Oretum Germano-

rum 2.
Oreus 28.
Gricum 26, 27.
Orobii 12.
Orontes m:s 43.
Oronothes fl. 47.
Orospeda m:s 1.
Ortospana 46.
s),^l.^Ml 5.
OSROENE 42.
Gssa m:s 25.
Ostia 14.
Ostium sacrum 10.
— — Bolbitinum 52.

Ganobicum 52.
Faniticum 52.

—
— Mendesium 52.

— — Peluciacum 52.
Phatnicum 52.

Saiticum 52.
— — Schennyti-

cum 52.
Oslrogollii 8.
Othrys m:s 25".
t)^r?a/^ 41.
Oxii m:tes 41.
Oxus fl. 40.

P.
Pachynum pr. 17.
Pactolos fl. 33.
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Padus 11. 11.
PHONIA 26.
p*stum 16.
Pagas* port. 25.

Pagas*us sin. 25.
Pal*ste 26.
PALESTINA 49.
Palantia 2.
Palantium 20.
Palatinus m:s 14.
Palibothra 4 7.
Palinurum 11.
Pallacopas fl. 43.
Pallene penins. 26.

pr. 26.
Palma 3.
Palmyra 48.
Palmyrenf. Regio 48.
Pamisus fl. 20.
PAMPHYLIA 35.
I'amphylii 32.
Panachaicus m:s 20.
Pan*tolium m:s 24.
Pandasaria m:s 19.
Pandionis Regio —7.
Paiidesia 17.
Pan,eas 50.
Paog*us m.s 26, 31.
Pannionium 34.
PANNONIA 10.

• inferior 10.
PRIMA 10.
SECUNDA 10.
BIIPERIOR 19.

Panop*e 23.
Panopolis 53.
Panormus is, 26.
Pansicapeum 9.
PAPHLAGONIA 36.
Paphos nova sl vetus 29.
Parachoatras m:s 43,

44.
PARAI.IA 47.
Par^tacene 44.
Parisii 5.
Parma 12.
Parnassus m:s 23.
Parnes m:s 22.
Parnon m:s 19, 21.

Paropamisus m:s 46.
PAROPAMISGS 1.

PAROPAMISA-
DH! 46.

Paros ins. 28.
Parcii m:tes 45.
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/'a^cii 46.
Parthenium pr. 9.
Parthenius m:s 20.

fl. 35.
Parthenope 15.
Parthi as.
PARTHIA 43.
Paryadres m:tes 32,

36, 42.
Parysatidos Pagi 43.
/>aza,''/at/tV 44.
Pasitigris fl. 44.
Patara 34.
Patavium 12.
Pathmos ins. 29.
Patr* 21.
Pattala 46.
Patalene 46.
Pax Julia 2.
Peiso lac. 10.
Pelasgi 14, is, 20, 37.
Pelasgicus sin. 23.
PELASGIOTIS 23.
Peligni 16.
Pelinna 23.
•Pelion m:s 25.
Pella 26, so.
Pellene 21.
Pelodes port. 26.
PELOPONNE-

SUS 19.
Pelorum pr. 17.
Pelt* 3?.
Pelusium 52.
,Peneus fl. 20, 2S.
Pentapolis 54.
Penthelicon m:s 22.
Peparenthus ins. 28.
PERJSA 50.

PROPRIA 50-
Pergamum acropol. 33.

urbs 33.
Pergamus 33.
Perge 35.
Pergusa lac. 18.
/'e/lti/^ck 40.
Perinthius sin. 31.
Perinthus 31.
PERRHiEBIA 25.
/'e^/inbi 25.
Persepolis 4.
/^6l"<V 42, kii.
Persicus sin. 32.
PERSIS aa.
Perusia 13.

Sidan.
Pessinus 37.
Petra 51.
Peucetii 17.
Peucini 10, 30.
Phaler*us port. 22.
Phanagoria 40.
Phar* 21.
Pharos 52.
Phario ins. 30.
Pharsalus 25.
Phaselis 35.
Phasis 36.
Phasis fl. 36, 39 .
Pher* 25.
Philadelphia si.
Phile 53.
Philippi 27.
Philippopolis 31.
/^?/l«i6« as.
Philegr*i campi 14.
Phliasia 21.
Phlius jj 21.
Phoe*a 33.
/^/»«ce?i«e« 23.
PHOGIS 23.
Phoenices 2, 48.
PHOENICIA 48.

LIBANENSIS 49.
Phenicus 35.
Phoenix m:s 34.
Pboloe m:s 29.
PHRYGIA 37.
— Av Hf.LLESPONTUM
—^ AD OLYMPUM 37.
— EPICTETUS 37.
— MA^OR 37.
— MINOR 37.
Phthia 25.
PHTIOTIS 25.
Phirophayi Fa/ma/w

40.
Phyle 22.
PICENUM is.
Picenus äger 15.
Picent.es 15.
Pieentia 15.
/'lt.e«il?li 15.
/'icii 6.
Piclones 4.
PIERIA 26, 42.
Pineius m:s 14.
Pindus 23.
— — fl. 23.

m:s 23.
Pir*us port. 22.

Sidan.
Pirus fl. 21.
Pisa 20.
Pis* 13.
PISATIS 20.
Pisaurum is.
PISIDIA 37.
Pisinda 38.
Pistoria 13.
Pityus* inss. 3.
Placentia 12.
Planasia ins. is.
Plate* 23.
Pleistos fl. 23.
Pleuron 24.
Plotinopolis 31.
Pola 12.
Polensia 13.
Pollensia 3.
Pompeji is.
Pompelon 2.
Pomptin* paludes 14.
Pons Trajani 9, 30.
— Geni (Altcett.) 11.
Pons Geni (Inspr.) 11.
PONTICA PRIMA 35.
Pontia ins. 19.
PON^GS 36.
— CäPPADOCIUS '36.
— GäLATICUS 36.
— Helenopontus 36.
— polemoniacus 36.
Pontus Euxinus 1, 32,

39.
Populonium pr. 11, 13.
Porphyrites m:s 52.
Portus Lunensis 13.

Veneris 13.
Posideum pr. 34, 35.
Posidium pr. 25, 35.
Posilippo 15.
Potid*a 26.
Praaspa 44.
Pr*neste ia.
Pr*sidium Julium 2.
Pr*tonium 54.
Pr*tutianus äger 15.
Prasi* 22.
Pracii 47.
Priapus 33.
Priene 34.
Proconesus ins. 33.
Prophtasia 45.
Propontis 1, 32.
Prote ins. 27.
Provineia Romana a.
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Sidan.
Prusa ad Olymp. 35.
Psychrus fl. 39.
Ptolomais 49, 53, 54.
Psoon m:s 22.
Pura 45.
Purpurari* ins. 56.
Puteoli 15.
Pydna 26.
Pytos 20.
Pyramus fl. 32, 33.
Pyren*i m:tes 1, 3.

9-
Quadii 8.
Quarantania m:s ao.
Quirinalis m:s 14.

K.
Rabbath 51.
Rama 30.
Raphia 50.
Ratiaria 30.
Ratisbona 11.
Rauraci 6.
Raveuna 12.
Reate 16.
Regia 7.
Reyii Ha^nlaiw 3, 40.
Regillns lac. 13.
Remi 5.
Rha fl. 1, 39, ai.
RH^ETIA 11.
Rhag* aa.
Rhamnus 22.
Rhedones 3.
Rhegiurti 17.
Rhenus fl. 3, 7, 11.
Rhesico m.s 7.
Rhinocurura 50.
Rhium pr. 30.
Rhobodunum 8.
Rhodanus fl. 3.
Rhodope m:s 31.
Rhodus ins et u. 29.
A/laH7»/«ni 9.
Rhyndaeus fl. 32, 35.
Riph*i m:tes 9, 39.
Roma la.
/iamani la.
Rotomagus 6.
Rubicon fl. 12.
Rugia ins. 8.

Sidan.
Rugii 8.
Ruscino a.
Rusell* 13.
Ruteni 4.
Rutuli 14.

s.
Saba 51.
F«/»^i 51.
Sabatha 51.
Sabaraeus sin. 47.
Fa/n/n 14.
Sabis fl. 3.
Sabina *stuar. 6.

fl. -6.
Sabratha 55.
Sabus 38.
F«c<r 41.
Sacrum REGIO 41.
Sacer m:s 13.
Sacrum pr. 1, 7, 18,

34.
Sacrum ostium 19.
Sagalassus 38.
Sagrus fl. 16.
Saguntum 3.
Sais 52.
Salacia 2.
Salabris 29.

ins. 2?.
sa/ai«l 12.
Salernum is.
Fa/e?i)ii 4.
Salmantica 2.
Salmydessus 31.
— sin. 31.
Salodurum 5.
Salona 30.
F«/V6« 4.
SAMARIA 50.
Samarobriva 5.
Samnita a.
Samnites 16.
SAMNIUM is.
Samonium pr. 29.
Samos ins. 27, 29.
S3mosata 47.
Samotbrace ins. 28.
Sangarius fl. 35.
Fa/lil)ne« a.
Saphar 51.
S3rdes 33.
SARDINIA INS. 18.
Sardonyx m:s 36.

Sidan,
Sarepta ao
Sariphi m:tes as
Farmai^w ao,
SARMATIA ASI-

ATIGA 39.
EUROPiEA 8

Sarmati* pyl* 39,
Sarmizegetusa Re-

gia 9
Saron 59
Saronicus sin. 19
Sarpedon pr. 33
Sarpedonium pr. si
Sarsiua 13
Sarnenses ii
Sarus fl. 32, 35
SATURNIA ii
Satyrorum prom. 47.
Savus fl. i9,
Fa^anez 8,
Saxonum ins. 8.
Scalabris 2,
Scaldis fl. 3.
Scamandrus fl. 32.
SCANDIA 8.
SCANDINAVIA 8.
SCANZIA 8.
Scaptesyl* 31.
Scardica 30.
Scardus m:s 26, 30.
Scepsis 33.
Schoenus port 21.
Schiatus ins. 28.
Schillus 20.
Scironides petr* 22.
Fei^ri 8,
Scondra 30
Sc*dites m:tes 36, 38
Scollis m:s 20
Scomius m:s 26, 3i,
Seopelus ins. 23
Fcortlisci 10, 3o
Scordona 30.
Fcoii .

6
Scotusa 25,
Scultenna fl. 12,

Scylacius sin. 17,
Scylla 17
Seyllamm 17,

, — pr. 21,

Scyros ins. 28
Fe/iVi^ 19, 41.
SGHYTIA 41.

EXTRA IMAUM 41.
INTRÄ IMAUM 41.
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Sidan.
Schytia minor 31.
Schythotauri 9.
Sebaste 39.
Sebastopolis 39.
Feckeia/il 3.
Segesta 18.
Segisama Julia 2.

Segobriga 3.
Segodunum 4.
Sogovia 2.
Fe//u«lan« 5. 12.
Seleucia 44, 47.
—— ad i^igrim 43.
— — Trachea 35.
Seleucts Regio 47.
Selgassus 33.
Selge 38.
Selinus iB, 35.
Sellacia 19.
Selleis fl. 29.
SeJymbria 31.
Sembrila 54.
HemnoneH 8.
Senogallia is.
Senones -12, 15.
Sepias pr. 23.
Sepphoris 50.
Sequana fl. 3.
Seqvani 5.
Sera metropolis 41.
Serbi 40.
Fe»c« 41.
SERIGA 41.
Seriphus ins. 28.
Serus fl. 47.
Sesamos 36.
Setium pr. 3.
Seumara 39.
Sevilla 2.
Sevinus lac. 12.
Sevo m:s 8.
Fica?nöli 7.
Ficani iB.
Sicania ins. 17.
Sichem 30.
Sicila s.
SICILIA ins. i?.
Fi^u/i iB.
Siculum fret. i?.
Sicyon 21.
SICYONIA 21.
Side 35.
Sidon 49.
Sidonii as.
Siga 56.

Sidan.
Sig*um pr. 32.
FiFambT-i 5, 7.
Silarus fl. 11, 15, 16.
Silo m:s 49.
Fl/?,,6H 6.
Simeon 49.
Simois 11. 32.
Sinai m:s 51.
Sindus fl. 46.
SIN.dE 47.
Singaras fl. 42.
Singiticus sin. 26.
Singidunum 30.
Singiticus sin. 26.
Singus 26.
Sinope 36.
Siphnus ins. 28.
Sipontum 1?.
Sipyliis m:s 33.
Sirenus* inss. 19.
Siris fl. 16.
— — portus 16.
Sirmium 10.
Sisapon 2.
Siscia 10.
Sithonia penins. 26.
Sitones 8.
Smaragdus m:s 52.
Smyrna 33.
SOPHENE 42.
SOGDIANA ai.
Soli 29.
Solis m:s 56.
kolitudo Getarum 10.
Soloe 3».
Solymi 37.
Soracte m:s 13.
Sparta 19.
Sparlani 19.
Sperchius fl. 25.
Sphacteria ins. 27.
Sphagia ins. 27.
Spoletium 15.
SPORADES INSS. 28,

29.
Stabi* is.
Stagira 26.
Stcechades inss. 6.
Stratonicea 3a.
Stratus 24.
Strophades inss. 27.
Struthuns pr. 21.
Strymon fl. 26.
Strymonicus sin. 26.
Stymphalus m:s fl. 29.

Sidan
Styx fl. 20
Sublicius pons 14,
Sucro 11. 1
Sudeti m:tes 7.
F«eb« 8, 41.
Suessa Aurunca ia

Pometia ia
Fue^zio/les 5
Fuevi 8,
Sutones 8,
Sulci portus 18,
Sulmo 16
Sunium 22

pr. 22
Surrentinum pr. 11,
Surrentum 15.
Susa aa,
SUSIANA aa.
Syagrium prom. si
Sybaris 16,

fl. 16.
Sybota ins. 27,
Sycbi 41.
Syene 53,
Symplegades inss. 36,
Sym*thus fl. 18,
Sy?i etrn 2
Syracus* 18
St/ri 32,
SYRIA a?
— — PROPRIA 47,
Syri* pyl* 35, 4?
SYRTICA REGIO 54
Syrtis Major 54.

Minor 54

T.
Tabor m:s 49,
T*narum pr. 19,
Tagast* 55
'lagus fl/ i
Tafabriga 2
Tamasus 39,
Tamasis fl. 6
Tanagra 23,
Tanasis 49
— -^fl. 1, 9, 39
Tanarus i2
'lanis 52,
i^aoeene 44,
Taphi* inss. 27,
Taphros 9.
Taprobane ins. 47-
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Sidan.
Tapuri 49.
Tarbelli 4.
Tarentinus sin. 16.
Tarentum 17.
Tarquinii 13.
Tarraco 3.
TARRACONENS. 2.

Tarsus 35.
Tartessi 2.
Tartessus 2.
Tarvicium 12.
Tatta lac. 38.
Taunus m:s 7.
Tauri 9.
Taurinii 12.
Tauri pyl* 35.
Taurisci 9, ii.
Tauromenium is.
Tauroschytm 9.
Taurunum 10.
Taurus m:s 32, 35.
Tavium 37.
Taxila 46.
Taygetus m:s 19.
Teåte 16.
Tectosages 4, 37, 41.
Tegea 20.
Teleboides inss. 2?.
Telesia 16.
Telmessus 34, 37.
Telo Martius 4.
Temiscyra 36.
Temnus m:s 32.
Tempe 25.
Tenedos ins. 28.
Tenodes inss. 32.
Tentyra 53.
Tenos ins. 28.
Teos 33.
Tergeste 12.
Terin*us sin. 1?.
Termessus 37.

Termopyl* 24.
Terraeina 14.
Tespi* 23.
Teumessus m:s 22.
Teutobnrgium 10.
Teutoburgensis sil-

va 7.
Teutoburgium 8.
Teutones 8.

Thala ss.
Thapsacus 48.
Thapsus ss.
Thasos ins. 28.

Sidan.
THEBAIS 53.
Theb* 23, 25, 53.
Theodosia 9.
Tbeodosiopolis 42.
Theon Ochema 36.
Thera ins. 28.
Terapne 19.
Therma 26.
Therm*us sin. 25.
Thermaicus sin. 26.
Thermodon fl. - 36.
Thermon 24.
Thesproti 26.
THESPROTIA 26.
TBESSALIA 25.
THESSALIOTIS 25.
Thessalonice 26.
Thin* 47.
Thinnida 55.
This 53.
Thraces 31, 32.
THRACIA 31.
Throni 29.
Thronium 29.
Thule ins. 7.
Thurifera reg. 51.
Thurii i6.
Thussageta 49.
Thyanus m:s 24.
TVt?/^^ 48.
Tiasa fl. i9.
Tiberias so.
Tiberis fl. 11.
Tibiscum 9.
Tibiscus fl. 9.
Tibur ii.
Ticinum 12-
Ticinus fl. 11.
Tigranocerta 42-
Tigris fl. 42, 43-
Timacus fl. 30-
Tina fl. 6.
Tingis so.
Tiparenus ins. 27.
Tiryns 21.
Tmolus m:s 33.
Tolbiacum 5.
Toletum 2.
Tolisloboii 37.
Tolosa 4.
Tomi 31.
Toronaicus sin. 26.
Torone 26.
Tracbin 25.
Trachonitis Regio 50.

Sidan.
Traducta Julia se.
Trajanopolis 31, 33.
Trajectum . 5,
Tralles 34.
Trapezus 36.
Trasimenus lac. 13,
Trebia fl. 12
Treviri s,
Triballi 39,
/^«i»t)e« s,
Tricassi s,

Tricca 25.
Trichonis lac. 24,
Tridentini 11.
Tridentum 11.
Trileucum pr. 1.
Trimetus ins. 19.
TRINAGRIA 17.
Trinobantes 6.
Triopium pr. 34.
Tripolis 48, ss.
TRIPBYLIA 20
Trit*a 21
TROAS 33
Trocmi 37
Troezen 21
Trogilium pr. 33
Troqlodyla 30, 53,
Troia 33
T',/??// 5.
Tunis ss
Turca 40,
Turde tant 2
Turduli 2
Turnacum 5,

Turones s
Tnsca fl. 55,
TUSCIA 13
Ttisculani m:tes 13,
Tusc lanum 14
lusculum 14
Tuscum Hquor 11
Tyana 38

Tymphrestus m:s 24
Typan*a 20
Tyras fl. 8, ',

Tyrus 49
Tyri*um 38,
Ti/rr/ieni 13,
Tyrruenia 13,

11.
IIbii. 1».
Udon fl. 39.
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Sidan.
Ulpia Trajana 9.
Ulysippo 2.
t/m/) il 15.
UMBRIA 15.
Vssipetes 1.
t^«/)i 7.
Utica ss.
Uxia . 4a.
tV^il 44.

Y.
Vaccai 2.
Vadimonis lac. 13.
Vahalis fl. 3, 7.
Valentia 3, 4.
Valium Badriani s.
Vandali 8.
Vangiones s.
Varduli 2.

Varini 8.
Varus fl. 13.
V«.<>sant!« 2.
Vaticanus m:s 14.
Vectis ins. 7.
Veij 13.
Velia 16.
Velidena 11.
Velinus lae. le.
Velocasses s.
Venafrum is.
Venedici m:tes 9.
Venedieus sin. 8.
Venetes 4.

Sidan,
l^ene/i 8, 12.
Venetic* inss. 6.
Venetorum inss. 19.
Vennones 11.
Veuta e.
Venusia 17.
Verbanus lac. 11, 12.
Vercell* 12.
V>lc»ti//nen«e« 5.
Verodunum s.
Veromandui s.
Verona 12.
Vesigothi 8.
Vesonthio 6.
l"e«i?«l i6.
Vesulus m:s 11.
Vesuvius m:s 14.
f^/ionez 2.
Vetulonia 13.
Viadrus fl. 7.
Vihisci a.
Vicentia 12.
Vienna a.
Vimania n.
Viminacium 30.
Viminalis m:s ia.
VINDELICIA ii.
Vindo fl. ii.
Vindobona iO.
Vindonissa 5.
Virodunum 5.
Vissula fl. 7.
Visurgis fl. 7.
Vogesus m:s 3.

Sidan.
Volaterr* 13.
Vol 4.
Voliba 6.
Volsci 14.
Volsiniensis lac. 13.
Volsinii 13.
Vorganium 5.
Vulcani inss. 19.
Vulturnus fl. 13.

X.
Xanthus 34.

■ fl. 32, 34.

z.
Zabathus fl. 48.
Zacynthus ins. 27.
Xagrus m:s 4, 44.
Zama 55.
Zancle 18.
Xarax 19.
/^/'la.'^ 40.
Zariaspe 40.
Zebulon 49.
Xela 36.
Lephyrium pr. il.

16, 33.
Zeudra-carta 40.
ZEGGITANA RE-

GIO 55.
Zeugma 48.
Xion m:s 49.





Rättelser:
©ib. 59 rob. 31 stär: Sug las: 550g.
— 118 — 17 — Käfweläs — Äaftt>elä«.
— 165 — 1 — Saarbrck —

. Saarbruck.
— 196 — 10 — Sient — Rens.
— 217 — 21 . — Piliaca — Pilica.
— 269 — 11 — Ajois — Ajos.
— 270 — 19 — Kinguela — Kingela.




